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Resumo 

Estrategicamente localizadas na região do Trópico de Câncer, as ilhas de Cabo Verde encontradas desertas, e não 
dispondo de riquezas naturais de importância significativa, que atraíssem facilmente povoadores, foram 
colonizadas pela criação de condições que permitissem a sua ocupação efectiva. A Coroa concedeu como 
prerrogativa, a todos quantos fossem vizinhos da ilha de Santiago, a possibilidade de comerciarem livremente em 
toda a região da costa da Guiné. Assim, europeus e africanos foram os grupos que constituíram o substrato 
humano destas ilhas. Homens que transportaram com eles saberes e formas de curar doenças e de tentar evitar 
mortes prematuras Foram trabalhos de anos, décadas e séculos esforçando-se por conhecer a utilização de 
plantas medicinais, umas endémicas outras introduzidas. Foram tentativas para conseguir fixar nas ilhas 
boticários, físicos e cirurgiões e manter, pelo menos, Santiago aprovisionada de remédios vindos do Reino.  
É esta dualidade ervas/remédios, curandeiras/boticários e inclusivamente as “intromissões “ de uns nos campos e 
nas acções dos outros que se pretende explorar nesta comunicação 
 
Palavras-chave: ilhas de Cabo Verde; séculos XV-XIX; doença da terra; conhecimento empírico; saberes 
tradicionais; plantas medicinais; farmácos europeus; exercicio do poder; físicos; boticários; curandeiras; práticas 
fitoterapêuticas; relatos e descrições das ilhas de Cabo Verde. 

 

 

 

Doença e cura foram sempre um binómio inseparável na vida dos homens. Procurar 

conhecer os males que atacavam as populações e encontrar formas de os evitar ou curar as 

moléstias que atacam a espécie humana tem sido uma preocupação constante na história da 

humanidade1. 

A migração de populações que se verificou a partir do século XV, o descobrimento e 

ocupação de novas terras provocou o aparecimento de doenças até então desconhecidas para 

os Europeus2, com as quais os portugueses não sabiam lidar e para as quais tiveram de ir 

lentamente adquirindo conhecimentos empíricos para encontrar formas de as curar. O 

estabelecimento nas ilhas de Cabo Verde, um dos primeiros locais onde os Europeus se 

estabeleceram fora da zona temperada onde sempre tinham vivido, é um caso paradigmático 

desta luta entre o homem e a doença, e das tentativas do primeiro controlar a segunda através 

do conhecimento adquiridos e experimentados e consequentemente dos respectivos ganhos e 
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percas de cada lado. Foi necessário aos Portugueses adaptarem-se a um clima diferente a um 

meio diferente numa região tropical. 

Neste estudo procurou-se organizar uma série de referências que existiam dispersas 

sobre a chamada “doença da terra” em Cabo Verde, o paludismo, mas que até agora nunca 

tinham sido sistematizadas. Dentre estas destaque-se facetas mais concretas, como, por 

exemplo, a época em que esta moléstia mais assolava as ilhas ou quais as regiões do 

arquipélago mais afectadas por esta doença ou aspectos mais subtis e mais imbricados com a 

própria sociedade local, como, por exemplo, a forma como a “doença da terra” chegou a 

impedir um correcto exercício de funções oficiais, levando a que muitos dos governadores, 

bispos e oficiais régios nomeados para exercerem cargos em Cabo Verde quisessem regressar 

a Portugal, ou ainda as formas como o controlo do conhecimento da doença e dos 

medicamentos a ministrar para a sua cura significasse domínio e poder naquelas terras. Na 

segunda parte do trabalho, apresentam-se os homens escolhidos e experimentados para curar 

esta moléstia, por um lado, tentando encontrar plantas, utilizadas simples ou compostas, e, por 

outro, através da importação da Europa de remédios que aqui eram eficazes mas não o eram 

necessariamente nas ilhas. Por fim, inventariou-se todo um conjunto de textos, produzidos 

especialmente entre 1780 e 1815, que embora não tivessem como objectivo último o de 

dissertar sobre a doença de terra e formas de a curar oferecem informações muito 

interessantes sobre esta temática.  

 

* 

 

1. “Doença da terra”: febres, indisposições e morte. Um medo incontrolável assaltava 

todos os que a experimentavam 

 

Quando se iniciou o povoamento das ilhas de Cabo Verde uma das primeiras 

preocupações com que se depararam os seus povoadores foi a chamada “doença da terra”. 

Embora esta moléstia seja referida amiudadamente em vários documentos, logo desde o 

século XV e XVI, na maior parte das vezes não são especificadas suas manifestações 

concretas: febres e indisposições, que atacavam sobretudo os povoadores de origem europeia, 

são das poucas informações que se conseguem recolher nas fontes da época.  

Valentim Fernandes, na sua Descrição datada logo dos primeiros anos do século XVI 

descreve, da seguinte forma, esta doença e atribuí aos africanos vindos da costa fronteira da 
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Guiné a culpa da sua introdução numa ilha onde anteriormente os ares eram tão saudáveis, 

que até os leprosos aí se vinham curar: “Estas ylhas erã de prymeiro tã sadias que quãtos 

gaffos alli vinhã saravã. Mas agora sõ tã doentias que a gente sã adoece. Creo que despois que 

os Negros trousseron a ellas corrompeo ho ar como em su terra que he doentia”3. Esta ideia 

de responsabilizar os negros e os ares vindos de África pela introdução e generalização da 

doença em Santiago manteve-se ao longo dos séculos entre os colonizadores brancos das ilhas 

e veio a ser esplanada, no início do século XIX, por Lucas de Senna da seguinte forma: “Há 

outra causa que concorre para a moléstia da terra. Todos sabem que por toda esta costa de 

África os povos estão sujeitos a moléstias que chamam Carneiradas; nestas ilhas não as há 

(…) porém ali chegam as suas influências porque como os ventos no tempo das águas são 

variáveis e quase sempre menos fortes, dão lugar que daquela parte venham aqueles ares 

malignos (…) E estes juntos aos vapores da terra combinam-se de tal maneira, que causam 

aos enfermos dores de cabeça tão fortes que se fazem insuportáveis. A atmosfera carrega-se 

então destes maus ares, a cacimba que se levanta do mar vizinho, encontrando os corpos mais 

fracos, a cútis mais lassa, e a purosidade aberta, penetra imediatamente nos corpos … e eis 

aqui que quase toda a gente adoece de febres ou sezões”4. 

Curiosamente não existem quaisquer menções a que a “doença da terra” tenha afectado 

os negros da mesma forma que atacava a saúde dos brancos, nem se regista um número de 

mortes entre os africanos semelhante ao dos europeus. Aqueles já teriam indiscutivelmente as 

imunidades necessárias para fazer face a enfermidade. 

Nos primeiros séculos de colonização das ilhas, as formas de cura utilizadas para tratar 

estes achaques pareciam nem existir e quem adoecia entregava-se nas mãos da providência 

divina como é bem expresso numa carta de um inquiridor régio, Lopo Rodrigues, datada de 

1504. Este oficial tendo chegado a Santiago, em 19 de Novembro de 1503, na companhia de 

António Barbosa, para fazerem uma inquirição por mandado de D. Manuel, cerca de 15 dias 

após a chegada, a 6 de Dezembro, já estavam ambos doentes e a 14 de Dezembro o seu 

acompanhante já morrera e em Janeiro de 1504 Lopo Rodrigues já estava novamente doente. 

O oficial fez a seguinte descrição do sucedido: “E, nesto assi, eu vim adoecer de febres, como 

já lá escrevi a Vossa Alteza, e, logo após mim, adoeceo António Barbosa, e, dês que 

adoecemos, nom fizemos mais nada senão esperar pelo que Deus de nós quisesse fazer. E, 

tanto que se António Barbosa vio doente, foi o medo tamanho nele que me conveo a mim a 

erguer-me com mores febres do que ele tinha, e esforçá-lo. E ele pasmou logo e não durou 

senão oito ou dez dias, e se finou em ûa quinta-feira, 14 dias do mês de Dezembro. E, depois 
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que faleceo, eu corri ainda grande risco e prouve a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, Sua 

Madre, que me quis abrandar as febres. (…) E, com as febres que me tornaram a vir, tiro meu 

mole mole à inquirição de Pêro Álvares e à devassa geral…”5. 

 Um medo imenso de contraírem esta enfermidade assaltava principalmente os 

Europeus. Para escapar à doença muitos dos portugueses estabelecidos na ilha de Santiago 

“fugiam dos ares infectados” da Ribeira Grande e estabeleciam-se nas suas fazendas do 

interior da ilha, pois acreditavam que o ar mais fresco e sadio do campo era a melhor forma de 

se precaverem contra a doença. Efectivamente são inúmeros os testemunhos sobre as más 

condições de salubridade da cidade da Ribeira Grande em contraposição aos ares sadios das 

regiões de maior altitude do interior da ilha. Embora marcada por um manifesto exagero, a 

descrição de um florentino de passagem por Cabo Verde, final do século XVI, retrata esta 

realidade: “ Os europeus não podem conservar a sua saúde mais do que uma hora neste clima. 

De facto, os homens e as mulheres portuguesas cambaleiam pelas ruas /da Ribeira Grande/ e 

têm, primeiro, um aspecto pálido, baço e macilento e mais tarde amarelado, que os faz parecer 

mais mortos que vivos, sobretudo durante a estação das chuvas … estação durante a qual os 

portugueses abandonam a cidade e se retiram para o campo, na parte mais alta da ilha para 

aproveitar o ar fresco”6.  

Unanimemente, desde o século XVI até ao século XIX, os testemunhos consideravam a 

época das chuvas como o período crítico para contrair esta moléstia, e mais especificamente 

como menciona Aniceto António Ferreira, o período de “manifesto risco desde Agosto até 

Outubro”7. Esta afirmação é corroborada, entre outros, pelo testemunho do capitão-mor da 

ilha do Fogo que, em Novembro de 1745, numa carta para o Rei sobre a organização militar 

da dita ilha e os problemas que lhe surgiam quotidianamente, escrevia o seguinte: “taobem 

pesso se queira servir de mandar hua botica pera que com ellla se possa acodir aos soldados 

pobres que não tem com que comprarem medicamentos; e ainda os que tem não terem aonde 

os comprem, que há douz meses me tenho visto em trabalhos de não ter com quem goarnecer 

os postos pelos muitos doentes que neste dito tempo tem havido8; ora sendo a carta de 

Novembro e recuando os ditos dois meses referidos na carta, é possível concluir que também 

este oficial constata que Setembro e Outubro eram “os mezes em que dão as febres todos os 

anos nesta Ilha, sem que escape dellas pessoa algua”9. No entanto, se eram eventualmente 

estes os meses do ano, em que devido às condições climatéricas era mais propício, adoecer 

com a “doença da terra” era voz corrente entre a população insular, e facilmente confirmado 

documentalmente, que qualquer que fosse o mês do ano em que Europeus aportassem a Cabo 

 4



Workshop Plantas Medicinais e Fitoterapêuticas nos Trópicos. IICT /CCCM, 29, 30 e 31 de Outubro de 2008 

Ervas e Curandeiras. Remédios e Boticários. Formas de curar nas Ilhas de Cabo Verde (Século XVIII e início do século XIX) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Verde sofreriam inevitavelmente de febres e indisposições mais ou menos severas10, como 

afirmava, por exemplo em 1779, o desembargador João Gomes Ferreira: “em ambas as idas a 

Cabo Verde padeci a doença da terra e sou vivo (…) quem for em direitura viver para 

qualquer das seis ilhas povoadas de Cabo Verde hade por força ter a doença da terra, ou tanto 

mais, ou menos perigosa”11.  

Esta “doença da terra” parecia atacar com mais severidade as populações das ilhas de 

Santiago, Boavista, Sal e Maio, poupando as do Barlavento, em especial as de São Nicolau e 

Santo Antão como menciona também, entre outros o desembargador João Gomes Ferreira: 

“…tem as ilhas de S. Nicolao, e de Sto Antão melhores ares, do que a de S. Thiago, por 

estarem mais ao Norte aquela em distancia de 24 léguas e esta de 60 e prova-se, que tem 

melhores ares; porque os nacionais dellas que só por necessidade de negocio ou presos vão à 

dita ilha capital ainda que lhes dem por homenagem a Ilha padecem logo da doença da 

terra”12.  

Efectivamente é um tema recorrente na documentação o temor que muitos dos que iam 

para Santiago tinham de contrair esta moléstia13, sendo ideia aceite que mesmo quem dela 

escapava não durava mais de dez anos. Veja-se a forma como em 1725, o ouvidor Sebastião 

Bravo Coelho começava uma das suas cartas: “Parece me superfluo exppor a VM a 

malignidade do clima desta ilha que he inimigo cruel da vida humana e principalmente dos 

homens brancos; porque bem provada está a sua malignidade com a experiência de tantas 

vidas tiradas ao impulso do seu vigor e dominando nella Cancer, parece que domina Saturno, 

pois enfim he terra que na sua limitada grandeza dá mais trabalho a Átropos14 que todas as 

terras do mundo, e me parece mais cimeterio que povoação”15. 

É interessante mencionar que o facto desta terra ser considerada “muito trabalhosa e 

doentia” era um argumento utilizado amiudadamente por todos quantos queriam voltar para o 

Reino ou pretendiam aumento de ordenado ou acréscimo de mercês. A falta de saúde que 

acometia muitos dos que aceitavam servir o Rei naquelas terras era matéria que colhia junto 

das autoridades de Lisboa. Citamos o caso de sargento-mor Bernardo Botelho que, em 

Novembro de 1645, para ser provido também no ofício de feitor e recebedor da fazenda, de 

modo a melhorar o seu soldo afirmava que as doenças da terra eram graves e muito arriscadas 

e ele já estivera enfermo na ilha muitas vezes, tendo sido sangrado já 77 vezes !!16. Ao 

exagero juntava-se a ideia de que naquelas terras se vivia “num mundo ao contrário”. Veja-se 

a carta do governador da ilha do Fogo de 8 de Janeiro de 1750 que dizia: esta terra “he tão 

contraria a todos os mais climas que fazendo a galinha em toda a parte bem aos doentes, aquy 
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se se der a qualquer pessoa com febre, a mata como fosse um copo de veneno e aqui se 

costuma dar nas ditas febres são caldos de farinha de milho, a que se não pode acostumar 

quem como eu fui criado e nascido do mimo dessa corte”17. Incrédulo dos tratamentos locais 

e descrente dos créditos dos curiosos na arte médica existentes naquelas paragens, este 

Governador anexa à sua carta uma certidão de Francisco Monteiro Rebelo, um curiosos nas 

artes médicas e farmacêuticas, na qual depois de uma pormenorizada descrição dos males de 

que o Governador sofria se sugere o regresso ao Reino “pelas minhas experiências neçesita de 

remédios salubérrimos os quais tão facilmente não se acham nesta remota Ilha por falta de 

engredientes competentes, só sim na Europa a donde com facilidade se achão hetol18 para as 

sobreditas queixas”19. Mesmo aqueles que estoicamente se aventuravam na aceitação de 

cargos régios em Cabo Verde, como o caso do ouvidor Sebastião Bravo Botelho, que “Para 

ela vim por minha livre vontade servir a S.M. sem que me servissem de obices as calamidades 

que dela ouvia contar”20, depois de experimentarem as agruras das enfermidades locais a 

morte de parentes e companheiros e as sequelas que a maleita deixava nos seus corpos mesmo 

depois de passada a fase aguda da doença queriam regressar ao Reino o mais rápido possível, 

não querendo mais desempenhar as suas funções: “logo que cheguei a ella, não senti o seu 

rigor, porque como havia de fazer grandes estragos gastou mais tempo no descarregar do 

golpe e assim sucedeo porque faleceo meo irmão e hum criado que trazia e eu estive em 

grande perigo e escapei por misericordia divina depois de hinumeraveis calmidades que 

padeci e ainda padeço e na verdade não posso dizer que vivo senão que duro”21. Medeando 

um espaço de duzentos anos entre a carta do inquiridor Lopo Rodrigues, de 1504, atrás 

referida, e esta de Sebastião Bravo Botelho, de 1725, curiosamente a providencia e a 

misericórdia divina continuavam a ser as razões apontadas por estes oficiais, para escaparem à 

morte que viam à sua frente quando adoeciam com esta grave enfermidade. Pouco ou quase 

nada se avançara nos meios efectivos e eficazes de cura para esta doença; no entanto, haviam-

se experimentado a utilização de certas plantas locais e de alguns remédios importados de 

Portugal para amenizar os estados mais graves da doença, bem como auxiliar na 

convalescença. 

A incapacidade demonstrada por muitos de se acostumarem a serem tratados com os 

“remédios da terra” levava a recorrentemente houvesse pedidos para serem despachadas, do 

Reino para Cabo Verde, boticas e medicamentos específicos para acudir às mais variadas 

necessidades, como por exemplo para tratar os soldados sob pena de que se o envio não fosse 

efectuado se desguarneceria totalmente a defesa das ilhas, por não haver quem o 
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assegurasse22. Temos, igualmente, menções a governadores e bispos que em virtude de 

saberem de antemão as doenças que os esperavam pediam às autoridades centrais que possam 

levar consigo uma botica. Ilustrativo destes procedimentos é o pedido do Bispo de Cabo 

Verde, D. Frei Pedro Jacinto Valente: “Diz (…) que Sua Magestade mandou dar a seu 

antecessor o Bispo D. Frei João de Moreira de ajuda de custo ordinaria pera o seu transporte 

quinhentos e sinquoenta mil reis (…) e juntamente que em atenção ao clima e falta de 

medicamentos que nelle ha pera rezistir às infaliveis doenças que se lhe esperão necessita de 

botica pera sy e sua familia como se pratica com os governadores”23. Muitos deles chegavam 

mesmo a afirmar que sem botica não sairiam do Reino ou a preferir que lhes fosse dada uma 

botica do que ter emolumentos de ordenados.  

Estas boticas pessoais de que oficiais régios e missionários se faziam acompanhar 

apresentavam-se, muitas vezes, desfalcadas e mal acondicionadas deteriorando-se durante a 

viagem e mais tarde em solo insular. Convém não deixar de mencionar os negócios 

“obscuros” que envolviam os medicamentos, pois em Cabo Verde adquiria-se indistintamente 

tudo o que fosse apresentado como fármaco europeu. Raros e caros, os preparados químicos 

naturais das boticas tinham uma utilização social restrita ao oficialato régio, aos brancos do 

Reino e à oligarquia mestiça das ilhas.     

Um dos fármacos de origem europeia mais comummente utilizado naquelas ilhas era o 

quintílio24. Era, no entanto, utilizado sem qualquer controlo por haver falta de quem o 

administrasse nas quantidades correctas, chegando mesmo ocorrer mortes de doentes que o 

tomavam sem qualquer vigilância de médico, cirurgião ou boticário. Veja-se o que sobre isto 

refere João da Silva Feijió no seu Itinerário Filisófico: “Há também alguas febres nos tempos 

das novidades e estas são curadas com sangrias, sarjas e quintilio, de sorte que este ultimo 

pelo grande uso que delle fazem lhe chamão por antomazia o sancto quintilio tanta he a ffe 

que todos os naturaes destas Ilhas põem neste mal introduzido remédio, e posso asegurar, que 

muitos morrem por tomarem imtempestivamente este medicamento, pois por qualquer coiza 

do oppressão ou do estomago, ou de cabessa, que exsperimentem, logo tomão 10-12-16 athe 

24 gramas delle; tudo isto porque falta de quem saiba conhecer as doensas, e aplicar-lhes o 

devido medicamento”25 . Ou seja, não se morria da doença, morria-se também da cura ou 

melhor dos remédios em excesso.  

Memórias como a da Aniceto António Ferreira levam-nos inclusivamente a considerar 

que a “doença da terra” foi um efectivo obstáculo ao correcto exercício da governação, pois 

os governadores e oficiais régios nomeados para o exercício de funções por períodos de 3 
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anos para pouco mais tinham tempo ao longo deste período do que para adoecem, 

convalescerem, curarem-se e quando estavam “aclimatados” terminara o seu tempo de 

serviço: “É a deste nome capital até o presente, e o tem sido para desgraça sua e das outras 

porque como o seu clima é péssimo e doentio, os Governadores Gerais, Ouvidores que para 

ali vão pouco adiantam ou nada promovem a bem daquelas ilhas ainda que tenham 

sentimentos para o fazer, porque o primeiro ano é para terem a doença chamada da terra e a 

muitos parte do segundo na convalescença quando dela escapam, e se com efeito não são 

vitimas espera no fim do terceiro serem rendidos, e por isso só se aplicam já a fazer o seu 

património”26 

Há também casos referentes do uso indevido ou dissimulado de certos medicamentos 

com o objectivo de causar a morte a certos indivíduos incómodos dentro da sociedade insular, 

como é salientado pelo Desembargador João Gomes Ferreira em 1779 “Não he a doença da 

terra tanto que lá tem morto muitos Governadores e Ministros e ainda alguns Bispos; mas 

houverão tempos, em que homens poderosos já incursos em crimes grandes, 

mancommunados, davão ordem a mata-los nella, quando os temião, hora persuadindo-os a 

que não era ainda a doença da terra; e ella hia-se engravescendo sem já ter remédio; hora em 

lugar de lhe darem quintílio, darem lhe outro purificante, menos eficaz, hora em hum veneno, 

e hora por fim no excesso das quantidades, mettendo lhe no corpo em hum dia huma garrafa 

de Agoa de Inglaterra27 como no anno de 1761 o fez o Coronel António de Barros Bezerra de 

Oliveira ao Governador Marcelino Pereira d’Avila e o tentou mandar fazer ao Dezembargador 

Ouvidor Geral João Vieira de Andrade; e se o médico da terra não fosse mais fiel a este 

curando-o bem“28. Conhecendo bem os sintomas reais da “doença da terra” e as formas de a 

tratar ou de veladamente a ir deixando atingir graus já irreversíveis os poderosos da terra 

podiam ir controlando a própria sociedade local e afastar todos os que eventualmente lhes 

poderiam fazer frente. 

O acesso aos medicamentos e a sua manipulação era, pois, indiscutivelmente, uma 

forma de tentar controlar não só a saúde mas também o poder naquela e noutras terras 

inóspitas. Face à dificuldade de obter medicamentos vindos do Reino e perante a falta de 

quem os soubesse administrar correctamente, as populações tiveram logicamente de encontrar 

formas de se socorrerem do saber local de curandeiros e curandeiras e de conhecer as 

propriedades de ervas, arbustos e árvores que cresciam nas ilhas como meio de curar e 

prevenir doenças. 
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2. Físicos e boticários: os interlocutores entre a doença e a cura 

 

Até finais do século XVIII, a única instituição assistencial pública em Cabo Verde era 

a do hospital da Misericórdia da cidade da Ribeira Grande, que incorporava uma enfermaria e 

botica29. Nele exerciam os físicos e cirurgiões, boticários e enfermeiros aprovados pelo reino 

e pela câmara. Além disso, estes oficiantes também exerciam particularmente sendo muito 

bem remunerados pela prestação de cuidados individuais. Em 1555, Lisboa autorizou que na 

capital insular existisse um partido médico, isto é, um físico que deveria ser nomeado pelo 

bispo e ter salário de 30 000 reis anuais pagos em partes iguais pela fazenda régia e pelas 

rendas do município30. 

Contudo, passado o tempo de bonança económica do século XVI, só incidentalmente 

se fixaram em Cabo Verde físicos e boticários licenciados pela universidade e credenciados 

pela fisicatura-mor do Reino, alguns dos quais forçadamente como degredados31. As 

exigências dos profissionais habilitados, normalmente médicos formados pela Universidade 

de Coimbra para vir exercer em terra tão mal afamada eram elevadas: hábito da ordem de 

Cristo, 60 000 reis de ordenado, o padroado de uma igreja para um familiar, além do título de 

físico mor das ilhas de Cabo Verde e distrito de Guiné32. O ordenado do físico da Ribeira 

Grande aumentou sucessivamente ao longo dos séculos XVII e XVIII, mas nem assim se 

conseguiu garantir a regularidade na prestação de cuidados médicos33.  

A queixa da falta de médicos graduados é uma constante, pelo que a câmara se vê 

progressivamente na contingência de recorrer aos expedientes possíveis para enfrentar a 

adversidade de uma terra enferma: obtém inicialmente do reino licença para deixar exercer 

profissionais não diplomados e, a partir de meados do século XVII começa a deixar praticar 

aprendizes e presuntivos físicos e cirurgiões, boticários, enfermeiros, sangradores e barbeiros, 

muitos dos quais filhos da terra34. As leis do reino definiam quais os actos de medicina, 

enfermagem e farmacopeia de cada um destes oficiais da cura podia exercer mas, na prática, 

não existiam barreiras muito compartimentadas entre eles. Nos séculos XVII e XVIII, perante 

a falta de profissionais de saúde qualificados, torna-se corrente nas ilhas a expressão 

“curiosos” e “entendidos” de medicina. Em 1764, o governador Bartolomeu de Sousa Tigre 

refere explicitamente que “ (…) as pessoas que curam na terra chamam-se curiosos, uma vez 

que não existe cirurgião, sangrador, boticário, botica ou barbeiro”35. Mais indica que eram 

estes “curiosos” que assistiam aos reinóis no hospital da Misericórdia, nomeadamente aos 
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soldados das companhias da milícia pagas, que logo aí gastavam os seus soldos quando, 

pouco depois de chegar experimentavam as doenças da terra36. Eram também estes homens 

que passavam atestados das doenças e causas de morte dos altos oficiais régios37, o que se 

veio a revelar uma questão particularmente sensível no complexo tecido sócio-político insular 

sobretudo ao longo de setecentos, quando o assassinato velado daqueles se tornou uma 

estratégia deliberada da elite das ilhas. Os indivíduos que identificámos como “curiosos” de 

medicina pertenciam à oligarquia local, detinham postos de milícia e eram normalmente 

reinóis. A conotação que lhes é conferida é positiva e servia como forma de distinção social. 

Nada é indicado na documentação quanto à origem e grau dos seus conhecimentos de 

medicina e prestação de cuidados terapêuticos.   

Os membros do clero, devido ao seu acesso privilegiado às letras e cultura erudita 

exerciam frequentemente as artes médicas. O caso do padre da terra João Marques Silva atesta 

bem o percurso e a multiplicidade de saberes e práticas terapêuticas de um oficiante das artes 

de curar em Cabo Verde38. Em 1733, depois de mais de 15 anos de serviço paroquial 

sobrevieram-lhe achaques, tendo procurado assistência junto da Misericórdia da ilha de 

Santiago, onde foi nomeado capelão dos doentes. As suas tarefas religiosas aproximaram-no 

da assistência médica aos enfermos, administrando-lhes remédios e “fazendo as vezes de 

médico por não o haver. Três anos depois já assina como “médico da enfermaria” e, nessa 

qualidade o governador Bento Gomes Coelho encarrega-o de responder a uma relação pedida 

do reino sobre os “medicamentos que são mais próprios e mais necessários para o curativo e 

de mais duração”39. O padre/capelão/médico/enfermeiro elabora duas exaustivas listas do 

necessário e do existente na botica. Quanto ao que devia vir do Reino, o padre requisita mais 

de 120 “medicamentos”, discriminados nas categorias de pós, xaropes, pírolas, óleos, 

unguentos, emplastros, espíritos e plantas naturais. Quanto às existências da botica da 

Misericórdia, João Marques da Silva, enumera mais de 75 espécies de plantas medicinais 

cultivadas ou cujos derivados (folhas secas, caules, raízes etc) existiam em Cabo Verde, das 

quais se destaca a título exemplificativo a calabaceira, a canafístula, a cola da Guiné, o urucu 

da América do Sul e os mirabolano. (Fig.1). Finaliza o inventário afirmando “tenho declarado 

as ervas, plantas e frutos dos quais fazemos muitas curas nesta ilha, assim simples como 

compostas, avarias, doenças e achaques”40. Podemos assim acrescentar a todos os ofícios 

deste filho da terra o de boticário, que conhecia e praticava simultaneamente os saberes da 

farmacopeia europeia e os saberes fitoterápicos locais, estes por certo adquiridos na enraizada 

tradição popular da ilha de Santiago41. O hospital e sua botica funcionavam assim como um 
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centro de aprendizagem de medicina e adquiria-se pela experiência terapêutica quotidiana 

aquilo que não se podia adquirir pelas letras. A medicina “oficial” praticada no hospital da 

Misericórdia da Ribeira Grande encontrava-se assim já estreitamente associada à medicina 

fitoterápica da terra, numa época em que tudo em Cabo Verde – homens, práticas e 

representações - se endogeneizava.  

 
Temos a erva selidonia 

A erva mentraste 

A rabaça 

A erva sinoura brava 

Alabaça 

Alecrim manço 

Alecrim bravo 

A sintaura menor 

O funcho manço e bravo 

A losna 

A bonitinha 

A erva verbena urgevão 

A erva camara 

A erva baboza da que 

fazemos  

exelentissimos azeure 

A mangerição menor 

A mangerição mayor 

A lingoa canis 

O aipo 

O aybenca 

A artemiza 

A angelica 

A malva 

A salça ortense 

A salva 

A erva pastinaca 

A murta 

A erva nicoçiana ou tabaquo 

A erva trevo 

Marrolhos 

A erva stramonça ou ervilha 

qua 

Alfavaca de cobra 

Sarralhas 

Endro 

Erva moura 

Tanchazem 

Rosmaninho 

Ortelam 

Arruda 

Feto 

Tamarindos 

Mirabolanos Indos 

Óleo de Coco 

Canafistola  

O aipo 

O aybenca 

A artemiza 

A angelica 

A malva 

A salça ortense 

A salva 

A erva pastinaca 

A murta 

A erva nicoçiana ou tabaquo 

A erva trevo 

Marrolhos 

Urucu ou chiote 

Cola ou castanha de Guiné 

Cola amarga 

Jaguijague ou capuçia 

mayor 

Erva çidrejra 

Purguejra ou pinhão do 

Brasil 

Calabeseira, fruta de huma 

grande arvore 

Banana fruta 

A erva fedegoza 

A erva bombardeiro 

A erva munduro 

A erva matapasto 

Marmelos fruta 

Malagueta 

Mustarda 

A erva olho de vaca 

Piorno erva 

Malvaísco 

Maniplesro arvore 

A erva solda 

Bolca de Pastor erva 

Algodoeiro 

Abriolhos erva 

Lolo branco erva 

Legação erva 

Borragens 

Ananas fruta 

Rimam 

A Sintaura menor, erva 

Ortigas mortas 

 

 

Fig. 1. Preparação pêra huma botica das couzas que tem mayor duração nesta ilha de Santiago do Cabo Verde como se vem 

abaixo. Ervas de que mais comummente uzamos na medicina, e com ellas fazemos varias computisoins, e uzamos, não tão 

somente decompostos, mas tambem de simples, e todas temos nesta ilha de Santiago do Cabo Verde. 

 

3. A “Doença da Terra” nas Memórias Económicas no final do século XVIII e inicio do 

XIX 

 

No último terço do século XVIII, os reformismos pombalino e mariano, sob a 

influência de estrangeiros e estrangeirados impulsionaram a renovação das ciências exactas e 
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naturais em instituições como a revitalizada universidade de Coimbra, a Real Academia das 

Ciências de Lisboa e o Real Gabinete de História do Jardim Botânico da Ajuda42. Sob a égide 

científica dos naturalistas Domenico Vandelli e Júlio Mattiazzi, entre outros, e o apoio 

político dos ministros da Marinha e Negócios Ultramarinos Martinho de Melo e Castro (1777-

1795) e D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1796-1802) nasce um ambicioso projecto de 

descrição do mundo natural ultramarino, em que se combina, não sem contradições, política e 

conhecimento, poder e saber, utilitarismo económico e ciência43. 

 Os ecos científicos deste movimento chegaram de forma esparsa a Cabo Verde, 

sobretudo por ia via do engenheiro militar António Carlos Andréis e sobretudo do naturalista 

brasileiro João da Silva Feijó44. Este foi discípulo de Vandelli e companheiro de estudos em 

Coimbra e colega no Jardim Botânico e Museu da Ajuda de conhecidos viajantes naturalistas 

brasileiros como Alexandre Rodrigues Ferreira, Manuel Galvão da Silva e Joaquim José da 

Silva45. Contudo, a agenda de curto prazo das novas directrizes ultramarinas não se 

compadecia com o tempo necessário às viagens de exploração, seus trabalhos de campo, 

envio de produtos e, sobretudo à maturação dos estudos científicos, pelo que Martinho de 

Melo e Castro e o seu sucessor promovem no serviço régio o espírito, métodos e instruções da 

História natural. Se nos séculos XVI e XVII as folhas de serviço de governadores e capitães-

mores davam relevância às tarefas militares, em finais de Setecentos e primeiras décadas de 

Oitocentos, os oficiais régios consagram a sua atenção a tarefas como os hospitais, as boticas 

e também às descrições sobre a flora local, particularmente sobre as espécies rentáveis em 

termos económicos. Este projecto de apropriação do mundo natural revelou-se fortemente 

centralizado correspondendo-se os enviados científicos ou os funcionários políticos 

directamente com o ministro ou, secundariamente, com os “naturalistas-chefe”, como é o caso 

de Domenico Vandelli ou de Júlio Mattiazi. 

Entre 1780 e 1815 homens como o engenheiro-militar António Carlos Andréis, (1766-

1778), o naturalista João da Silva Feijó (1783-1797), o governador Marcelino António Basto 

(1790-1802), o capitão-mor da Boa Vista Aniceto António Ferreira (c. 1772-c. 1819), o 

capitão-mor do Fogo, tenente-coronel Manuel Alexandre de Medina e Vasconcelos (c. 1780-

c. 1825), o governador António Pusich (1818-1821) e o capitão de infantaria Manuel Roiz 

Lucas de Senna (1811-1815) produzem por ordens superiores ou de moto próprio cerca de 25 

textos de dimensão considerável. Estes textos constituem, no nosso entender, um extenso e 

imbricado corpus textual, que ganha em ser analisado em conjunto uma vez que nele se 
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plasma um conjunto de ideias políticas e sobretudo económicas sobre Cabo Verde produzidas 

por oficiais régios que estanciaram largamente nas ilhas ou por reinóis que casaram na terra. 

A chamada “doença da terra” vai ser objecto de uma nova abordagem por parte de 

alguns destes reinóis já imbuídos do novo ideário da medicina empírico-racional, preconizada 

para a faculdade de medicina nos estatutos da Universidade de Coimbra de 177246. Alguns 

destes homens, sobretudo os que possuíam formação académica, como é o caso de João da 

Silva Feijó, traziam mesmo instruções precisas para “observar, examinar e comparar” as 

doenças que se experimentavam no arquipélago. Contudo, Feijó acabou por privilegiar na sua 

correspondência e obras publicadas as espécies vegetais que poderiam ser rentáveis em 

termos económicos, secundarizando muita outra informação que recolheu em Cabo Verde, 

nomeadamente os dados sobre a doença e cura, referindo apenas, a propósito da ilha Brava 

que nela se sofria de carbúnculo, enquanto Santiago, Maio e Fogo, consideradas as mais 

perigosas, as “febres agudas” atacavam imediatamente quem aí chegava, passando depois a 

“intermitentes”47. 

Aquelas orientações sobre as artes e ofícios de curar acabam também por ser 

interiorizadas por alguns dos oficiais régios referidos, como é o caso do capitão de infantaria 

Lucas de Senna, o autor mais prolixo sobre esta matéria. Surgem novas designações para a 

doença da terra, como febres palustres, agudas, remitentes ou intermitentes e Lucas de Senna 

é um dos primeiros a referir que era designada localmente por carneirada48; diferenciam-se as 

ilhas “sadias” das ilhas “doentias”, como Santiago, Maio e Boa Vista, onde a doença era 

considerada infalível e fatal para os europeus na estação das águas, sem fazerem a devida 

aclimatação em zonas de maior altitude ou nas ilhas do Barlavento. Também se começou a 

fazer uma distinção sobre o modo diferenciado como a doença da terra atingia os europeus 

recém-chegados e os filhos da terra, nos quais a incidência era menor, fruto do 

desenvolvimento de resistências naturais. Trata-se afinal das primeiras impressões científicas 

em Cabo Verde sobre doenças tropicais, neste caso o paludismo49. Curiosamente, nunca são 

médicos ou físicos a fazer referências ao panorama da doença e da cura em Cabo Verde neste 

período. Só com a estadia em Cabo Verde em 1818 do médico José Feliciano de Castilho e 

sobretudo de Francisco Frederico Hoppfer em meados do século XIX é que se opera uma 

medicalização da doença e uma tentativa de apropriação do seu discurso por parte dos 

médicos. 

Da produção textual atrás referida resultaram, com contributos individuais muito 

diferenciados, os primeiros estudos sistemáticos da flora de Cabo Verde. Contudo, as plantas 
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medicinais insulares não constituíram o objectivo central dos naturalistas e dos oficiais régios. 

Se no trabalho no terreno predominou a atitude dos viajantes naturalistas, sobretudo no caso 

de Feijó, nos textos finais enviados para o reino, alguns com pretensões de publicação, na 

maioria, prevaleceu o memorialismo económico, expresso nas formas de rentabilizar a 

exploração de espécies vegetais destinadas ao comércio e à manufactura, como particular 

destaque para o algodão, anil e urzela.  

Em regra, as menções às plantas medicinais e fitoterapêuticas não se encontram 

autonomizadas ou destacadas em capítulos específicos. Surgem normalmente integradas nos 

inventários genéricos da flora caboverdiana, nas listas das remessas dos produtos naturais 

enviados para o Museu e Jardim Botânico da Ajuda ou são referidas indiscriminadamente nos 

relatórios, memórias, ensaios ou dissertações. Contudo, algumas espécies botânicas de uso 

medicinal, espontâneas ou cultivadas, mereceram especial atenção por parte das autoridades 

do Reino e locais. Nos princípios da década de 1780, o bispo D. Fr. Francisco de S. Simão, 

governador interino e encarregado da vigilância de Feijó encontrava-se radicado na ilha de S. 

Nicolau e mostrou particular atenção por algumas espécies botânicas com propriedades 

terapêuticas, nomeadamente o sene, a canafístula, os tamarindos e o sangue de drago (obtido a 

partir do dragoeiro), tendo remetido amostras para Lisboa endereçadas a Martinho de Melo e 

Castro50. O sene foi analisado na Junta do Proto-Medicato e reconhecido como de excelente 

qualidade, pelo que o ministro da Marinha e dos Negócios Ultramarinos solicitou ao bispo 

que enviasse toda a quantidade que pudesse51. Em 1786, é referida uma memória sobre o 

sene, cuja autoria desconhecemos, que foi enviada para os capitães-mores das diversas ilhas 

sobre o modo como se poderia beneficiar a sua produção, apanha, selecção, secagem e 

remessa a fim de criar uma exploração e negócio rentáveis52. Contudo, quer por falta de 

estímulo para os produtores locais quer pelo desinteresse da Sociedade de Comércio 

Exclusivo de Cabo Verde, o potencial negócio acabou por não vingar e o projecto é 

abandonado em finais do século53. No período em análise, o sene foi talvez a planta medicinal 

que maior atenção mereceu por parte das autoridades metropolitanas e locais. Contudo, a sua 

exploração comercial e exportação para o reino acabou por não vingar, entre outros motivos 

porque aquela organização monopolista oferecia preços muito baixos aos produtores. Feijó 

refere que o sene da ilha de S. Nicolau era o de melhor qualidade por se encontrar ao cuidado 

do bispo. O naturalista distingue uma espécie endémica a que chama “sene do país”, 

conhecida localmente como “purga de moiro” que crescia espontaneamente nas ilhas de Maio, 

Boavista, Sal, S. Nicolau e “(...) , cuja particular qualidade catartica merece dar toda a 

 14



Workshop Plantas Medicinais e Fitoterapêuticas nos Trópicos. IICT /CCCM, 29, 30 e 31 de Outubro de 2008 

Ervas e Curandeiras. Remédios e Boticários. Formas de curar nas Ilhas de Cabo Verde (Século XVIII e início do século XIX) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
preferência ao sene do Levante”[ilhas do sotavento]54.  Como a designação local indica esta 

planta medicinal era utilizada como purgante. Enquanto as autoridades reinóis se mostravam 

somente interessadas na comercialização deste produto, as autoridades locais, nomeadamente 

o governador Faria e Maia, mostra alguma preocupação na sua utilidade para as populações 

locais. Este governador, também ele tornado responsável por conduzir os trabalhos de Feijó, 

mandou instruções aos capitães-mores de algumas ilhas, nomeadamente do Maio para que 

remetesse amostras de sene; devia ser colhida grande porção da planta, bem seca e separada 

de qualquer outra erva, como o aconselhava Feijó. Caso o referido capitão-mor não 

dispusesse de barril para o acondicionamento do produto devia avisar para Santiago55. 

Igualmente mereceram destaque o sangue de drago e a canafístula tendo sido enviadas 

várias remessas para Lisboa na década de 1790. Constatou-se que estas espécies se “achavam 

perdidas”, pelo que os burocratas deveriam zelar “por muito conservar estas árvores”, 

limitando o seu corte pelos particulares. São as primeiras impressões colhidas na 

documentação relativas à sobre-exploração do coberto vegetal e tentativas de regular o abate 

de árvores. 

Das listagens e remessas da flora insular que identificámos para o período 

compreendido entre 1782 a 98 só consta usualmente o nome popular coevo ou até a 

designação crioula da planta medicinal, o que em grande parte dos itens só permite uma 

classificação taxonómica parcial da família e género do exemplar citado, sem se conseguir 

descortinar a espécie. Só no caso das remessas e herbário elaborado por Feijó já em Lisboa é 

que foi adoptada a metodologia científica lineana, o que tornou possível uma amostragem 

validada de cerca de 600 espécies da flora insular em finais do século XVIII, nomeadamente 

de plantas medicinais. Contudo, só uma análise criteriosa do herbário organizado por Feijó já 

em Lisboa com as plantas trazidas de Cabo Verde é que se poderá concluir da relevância das 

plantas medicinais no conjunto das amostras recolhidas56. 

 Outra característica destes estudos é a quase total ausência de uma abordagem 

etnofarmacológica, já que raramente é indicado que planta servia para curar o quê e como. O 

único caso em que conseguimos detectar que tipos de utilizações tinham as plantas medicinais 

é o do governador Marcelino Marques Basto; em 1798, quando teve de elaborar a guia de 

remessa de 9 caixotes de plantas vivas, amostras e sementes recolhidos por Feijó identificou 

alguns usos fitoterapêuticos locais (Fig. 2) embora só o tenha alcançado quanto a uma fracção 

muito reduzida da amostra; provavelmente, limitou-se a reproduzir as etiquetas que Feijó teria 
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colocado nas caixas e outras embalagens dos produtos, já que grande parte deles seguiram por 

identificar57. 

 
 

Designação vulgar 

 

Utilizações fitoterapêuticas 

Alecrim bravo A cataplasma desta erva obra como cáustico 

Avenca da rocha Bebem o seu cozimento nas dores de parto e nas tosses 

Barrete de padre Fazem cataplasmas desta erva que consideram maturativa 

Cidreira Brava Bebem o seu cozimento nas palpitações do coração 

Ervilhaca Fazem cataplasmas desta erva que consideram anódina e maturativa 

Fedegoza As mulheres se servem dela nas dores histéricas uterinas 

Lolo Os naturais servem dele como diurético 

Malvaísco Diurético 

Marajó da terra As mulheres bebem o seu cozimento na supressão dos lóquios 

Melão bravo Purgante fortíssimo 

Sene ou Purga de Mouro Os naturais servem dele como purgante 

Setta Bebem o seu cozimento para deitar outra vez para fora sarnas ou pústulas 

Tamarindo Purgante 

Tarrafe Bebem o seu cozimento para as obstruções do baço 

 

Fig. 2. Relação dos Caixotes, Plantas Vivas, Sementes e Produtos Naturais recolhidos por José da Silva Feijó 

que remete o Governador Marcelino António Basto a D. Rodrigo de Sousa Coutinho – 1798 

 

Finalmente, quanto ao que é veiculado no corpo textual atrás referido sobre os 

oficiantes da cura – médicos, boticários e curandeiros – constata-se que os únicos que por esta 

altura afluíam a Cabo Verde eram degredados que normalmente seguiam junto da companhia 

militar paga. O juízo sobre estes profissionais de saúde era francamente negativo, embora não 

restasse aos insulares outro recurso. Feijó descreve-os como profissionais “… que nem ler o 

curso sabem”58.  

A elite insular, carente de cuidados médicos, já se encontrava ciente das novas 

correntes europeias sobre a medicina. Em 1780, os magnatas da terra encabeçados pelo 

ouvidor solicitaram às autoridades do reino o envio de um físico-mor credenciado que devia 

preencher os seis seguintes requisitos: “ser hábil cirurgião e bom anatómico”; “exercer e curar 

as moléstias da terra”; “ensinar discípulos e praticantes naturais da terra”; “bbservar o 

temperamento das gentes, do clima e das moléstias da terra”; “descobrir um meio de prevenir 

as moléstias” e “obrigar os párocos a registar as causas de morte”. 
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Por aqui se constata que a doença da terra permanecia como uma preocupação central 

dos insulares, devendo os profissionais de saúde não só tratá-la, como estudá-la. Além disso, 

como era prática tradicional entre todos os oficiais habilitados vindos do reino, de todos os 

ramos profissionais, deviam providenciar ensino aos filhos da terra, a fim de que estes os 

pudessem auxiliar ou mesmo praticar actos terapêuticos na sua ausência. Reivindica-se 

também o envio de um boticário versado com botica bem provida. 

 O Conselho Ultramarino responde, pragmaticamente e de forma lapidar, que não se 

podiam encontrar médicos e boticários do reino que quisessem seguir voluntariamente para 

Cabo Verde e que só podiam ir obrigados, manifestando-se contra o envio compulsivo59. 

 Estas reivindicações tiveram alguns resultados. Desde meados da década de 1780 até 

finais do século chegaram alguns médicos e boticários, a maior parte dos quais degredados, 

que tinham por obrigação assistir no hospital da Misericórdia e na pequena enfermaria militar 

criada na vila da Praia em 179960. Chegaram também cofres de botica, instrumentos 

cirúrgicos e compêndios de medicina61. 

 Porém, estes recursos materiais e humanos da medicina oficial permaneceriam 

precários, falhos na qualidade e quantidade, uma vez que, entre outras razões, eram 

financiados pela fazenda local largamente deficitária. Os cuidados médicos públicos 

permaneceriam muito frágeis em Cabo Verde ao longo de Oitocentos. 

 Outra questão central que se coloca é a do acesso aos cuidados terapêuticos por parte 

das largas camadas sociais desfavorecidas e das que viviam no mundo rural, longe dos 

minúsculos centros urbanos insulares onde médicos e cirurgiões vindos do reino se 

concentravam. Médicos e medicamentos custavam caro pelo que só a elite insular os poderia 

custear. 

 A questão foi prontamente entendida pelo capitão Lucas de Senna que na sua 

Dissertação de 1818 analisa esta questão, afirmando que “ficaria incompleta a sua obra sobre 

usos e costumes” se não referisse as artes de curar, distinguindo dois modos de assistir às 

enfermidades. O autor afirmava que além da “doença da terra”, localmente conhecida como 

“carneiradas”, as ilhas eram ainda muito atingidas por “sarnas” e hemorróidas, sendo os 

métodos terapêuticos prescritos pelos médicos e cirurgiões, os vomitórios e purgantes e, caso 

a doença se agudizasse, as sangrias, sarges ou cortes e ventosas. Quanto aos poucos enfermos 

que chegavam à convalescença, prescreviam-se banhos de mar, água fervida e alimentos de 

cozimento. Referia que os pobres utilizavam pouca botica e que davam um uso medicinal à 

aguardente utilizada “destemperada” para banhos de olhos inflamados, cólicas e flatulência. 
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Quanto à “medicina oficial” referia, ainda, que “existia um estatuto antiquíssimo segundo o 

qual o Estado em nada auxiliava o hospital62”, o qual não tinha portas, janelas, camas ou 

mantas, pelo que os doentes morriam “como tordos” de resfriamento63. A segunda forma de 

curar que Lucas de Senna descreveu destinava-se à gente pobre e mal remediada que, segundo 

afirmava, usava pouca botica. Estas gentes eram tratadas pelas curandeiras e suas mezinhas 

“de que esta terra tem algumas boas”. Considerava-as mulheres caritativas que mandavam as 

suas escravas ao campo recolher “ervas, raízes, cascas de árvores e arbustos, com as quais 

compunham caldos, sopas, clisteres e sudoríferos. O estatuto social e poder simbólico destas 

curandeiras eram elevados.  

 Lucas de Senna confirma uma das hipóteses que se procurou tratar ao longo deste 

trabalho: a da multiplicidade e coexistência das artes e oficiantes da cura em Cabo Verde. 

Face à precariedade das terapêuticas oficiais, os reinóis estabelecidos no arquipélago foram 

forçados a aderir às concepções endógenas da doença e da cura e aos cuidados das curandeiras 

da terra, cujos saberes e práticas radicavam na longa e profunda tradição crioula, que 

entrecruzou contributos populares europeus e africanos.64    

 O juízo dos homens do reino sobre a terapêutica tradicional caboverdiana não se 

encontrava ainda imbuído dos posteriores preconceitos coloniais da segunda metade do século 

XIX e primeiras décadas do século XX. Contudo, nem o colonialismo contemporâneo 

conseguiu erradicar as curandeiras da terra e hoje, já os nossos dias, as práticas tradicionais de 

curar em Cabo Verde são novamente objecto de credibilização.  

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
ALBUQUERQUE, Luís de e SANTOS, Maria Emília Madeira, dir. (1988) História Geral de Cabo Verde- 

Corpo Documental, vol. I, Lisboa-Praia, Instituto de Investigação Científica Tropical/Direcção Geral do 
Património Cultural de Cabo Verde. 

 
Alden, Dauril; MILLER, Joseph (1987) “Out of Africa: the Slave Trade and the transmission of smallpox to 

Brazil, 1560-1831” in Journal of Interdisciplinary History, XVIIII (2), Autumn, pp. 195-224 
 
BARCELLOS, Christiano José de Senna (1899-1913), Subsidios para a Historia de Cabo Verde e Guiné, 

Lisboa, Academia das Sciencias, 3 volumes (Partes I-VI).  
 
BRÁSIO, António (1963), Monumenta Missionaria Africana, 2.ª série, vol. II, Lisboa, Agência Geral do 

Ultramar. 
 
BRIGOLA, José (2003) Colecções, Gabinetes e Museus no século XVIII, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian. 
 
CARLETTI, Francesco (1594-1606), Voyage autour du Monde de, introduction e notes de Paolo Carile , 

traduction de Frédérique Verrier, Paris, Chandeigne, 1999 

 18



Workshop Plantas Medicinais e Fitoterapêuticas nos Trópicos. IICT /CCCM, 29, 30 e 31 de Outubro de 2008 

Ervas e Curandeiras. Remédios e Boticários. Formas de curar nas Ilhas de Cabo Verde (Século XVIII e início do século XIX) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 19

 
CARREIRA, António (recolha, anotações e apresentação de) (1987), Descrições Oitocentistas das Ilhas de Cabo 

Verde, Mem Martins, Gráfica Europam Lda. 
 
CARVALHO, Rómulo de (1987), A História natural em Portugal no século XVIII, Lisboa, Instituto da Cultura e 

Língua Portuguesa.  
 
DOMINGUES, Ângela (2001), “Para um melhor conhecimento dos domínios coloniais: a constituição de redes 

de informação no Império português em finais do Setecentos”, História, Ciências, Saúde, Manguinhos, 
vol. VIII (suplemento), 823-38. 

 
DOMINGUES, Ângela (2006), “Circulação de informação científica no Império Português em finais de 

Setecentos”, O Domínio da Distância, coordenação de Maria Emília Madeira Santos e Manuel Lobato, 
Lisboa, IICT. 

 
DOMINGUES, Ângela (2009), “The portuguese discoveries and their influence on European medicine”in Actas 

doWorkshop Plantas Medicinais e Fitoterapêuticas nos Trópicos. IICT /CCCM, 29, 30 e 31 de Outubro 
de 2008. 

 
FAJARDO ORTIZ, Guillerrno,(1996) Los caminos de la medicina colonial en lberoamerica y en las Filipinas, 

Mexico, Universidad Autónoma de Mexico. 
  
FERNANDES, Valentim (1506-1510), Description de la Côte Occidental d’ Afrique (Sénégal au Cap de Mont, 

Archipels), publicado por Th. Monod, A. Teixeira da Mota e R. Mauny, Bissau, Centro de Estudos da 
Guiné Portuguesa, 1951. 

 
GUEDES, Maria Estela (1997), “João da Silva Feijó: viagem filosófica a Cabo Verde”, Asclépio, vol. XLIX, nº 

1, 1997, pp. 131-8;  
 
GUEDES, Maria Estela & ARRUDA (2000), Luís, “João da Silva Feijó, naturalista brasileiro em Cabo Verde” 

in As Ilhas e o Brasil, Funchal, Centro de Estudos de História da Madeira, pp. 509-524, em 
linha:http://triplov.com/hist_fil_ciencia/feijo;  

PITA, João Rui (2005) "História da profissão farmacêutica em Portugal. Alguns problemas e reflexões”, in 
AGUIAR, A.H. (Coord.) — Farmacêuticos 2015. Uma reflexão sobre a evolução da profissão, Lisboa, 
AJE-Sociedade Editorial, pp. 20-40  

PITA, João Rui (1996), Farmácia, Medicina e Saúde Pública em Portugal (1772-1836), Lisboa, Minerva.  

PITA, João Rui (2007), História da farmácia, Coimbra, 3ª ed., Minerva, Coimbra.  

RODRIGUES, Nélida Maria Lima (1991), Doença da terra e doença de farmácia: um estudo da relação entre a 
medicina popular e a medicina oficial em Cabo Verde, uma sociedade em mudança, Dissertação de 
Mestrado defendida no Departamento de Antropologia da FFLCH/USP por, 1991 e apresentada na 
Revista África, Revista do Centro de Estudos Africanos, USP, S. Paulo, 14-15 (1), 1991/1992, pp.191-
192. 

 
SENNA, Manuel Roiz Lucas de (1818), Dissertação sobre as ilhas de Cabo Verde 1818, anotações e 

comentários de António Carreira, Mem Martins, Gráfica Europam Lda, 1987. 
 
SOFOWORA, Abayomi, CEPLEANU, Felicitas et  HOSTETTMANN Kurt, (1996), Plantes médicinales et 

médecine traditionnelle d'Afrique, Paris, Karthala, 1996. 
 
WATTS, Sheldon, (1997),Epidemics and History. Disease, Power and imperialism. New Haven & London, 

Yale University Press. 
 

http://triplov.com/hist_fil_ciencia/feijo


Workshop Plantas Medicinais e Fitoterapêuticas nos Trópicos. IICT /CCCM, 29, 30 e 31 de Outubro de 2008 

Ervas e Curandeiras. Remédios e Boticários. Formas de curar nas Ilhas de Cabo Verde (Século XVIII e início do século XIX) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 20

                                                 
1 Ver Abayomi Sofowora, Felicitas Cepleanu, Kurt Hostettmann, Plantes médicinales et médecine traditionnelle 
d'Afrique, Paris, Karthala, 1996, 378 pp. 
2 A este respeito vejam-se os seguintes estudos: Sheldon Watts, Epidemics and History. Disease, Power and 
imperialism. New Haven & London, Yale University Press, 1997, Dauril Alden e Joseph Miller, “Out of Africa: 
the Slave Trade and the transmission of smallpox to Brazil, 1560-1831” in Journal of Interdisciplinary History, 
XVIIII (2), Autumn 1987, pp. 195-224, de Guillerrno Fajardo Ortiz, , "Los caminos de la medicina colonial en 
lberoamerica y en las Filipinas, Mexico", Universidad Autónoma de Mexico, 1996 e a comunicação apresentada 
neste Wohshop por Ângela Domingues, “The portuguese discoveries and their influence on European medicine”. 
3 Valentim Fernandes (1506-1510), Description de la Côte Occidental d’ Afrique (Sénégal au Cap de Mont, 
Archipels), publicado por Th. Monod, A. Teixeira da Mota e R. Mauny, Bissau, Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa, 1951, p. 110. 
4 Manuel Roiz Lucas de Senna, Dissertação sobre as Ilhas de Cabo Verde 1818, anotações e comentários de 
António Carreira, Mem Martins,  Gráfica Europam Lda, 1987, p.81. 
5 Carta de Lopo Rodrigues, inquiridor, a D. Manuel sobre uma devassa que efectuava em Cabo Verde, ANTT, 
CC I, 4 – 49, 6 de Janeiro de 1504, publicada in História Geral de Cabo Verde – Corpo Documental, Lisboa- 
Praia, IICT-DGPCCV, 1988, vol. I, p. 138. 
6 Texto traduzido e adaptado de Voyage autour du Monde de Francesco Carletti (1594-1606), Paris, Éditions 
Chandeigne, 1999, p. 56. 
7 “Memória dos artigos e produções das ilhas de Cabo Verde”, publicado in Descrições Oitocentistas das Ilhas 
de Cabo Verde, recolha, anotações e apresentação de António Carreira, Mem Martins, Gráfica Europam Lda, 
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8 AHU (Arquivo Histórico Ultramarino), Cabo Verde, caixa 20, doc. 57, 19 de Novembro de 1745. 
9 Ibidem  
10 Veja-se, somente a título de exemplo, o caso mencionado anteriormente do inquiridor Lopo Rodrigues e seu 
auxiliar, António Barbosa, que apesar terem desembarcado em Santiago em meados de Novembro quase de 
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11 Parecer do desembargador João Gomes Ferreira sobre a mudança do bispado da ilha de Santiago para a de São 
Nicolau e a erecção do Seminário, AHU, Cabo Verde, caixa 39, doc. 29, de 2 de Dezembro de 1779. 
12 Ibidem. 
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de febres ou sezões” Manuel Roiz Lucas de Senna, Dissertação sobre as Ilhas de Cabo Verde 1818, anotações e 
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15 Carta de Sebastião Bravo Botelho pedindo para terminar as suas funções em Cabo Verde e regressar ao Reino, 
AHU, Cabo Verde, caixa 11, Doc.27, 20 de Junho de 1725. 
16 Consulta do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do Sargento-mor Bernardo Botelho pedindo aumento 
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Verde, caixa 3, doc. 52. 
17 Carta do governador da ilha do Fogo sobre os achaques que tem sofrido desde que assumiu o dito governo, de 
8 de Abril de 1750, AHU, Cabo Verde, caixa 23, doc. 8 
18 Medicamento sódico aplicado contra a tuberculose. Cf. Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10ª ed., 
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de Cabo Verde, recolha, anotações e apresentação de António Carreira, Mem Martins, Gráfica Europam Lda, 
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do nome, o facto de serem vinhos de quina. Eram utilizados para o tratamento do paludismo, que era então uma 
das doenças mais importantes, atingindo um grande número de indivíduos e existindo endemicamente em várias 
regiões de Portugal. A importância medicinal da Água de Inglaterra residia principalmente no seu efectivo valor 
terapêutico, pelo facto de a quinina ser o seu princípio activo mais importante, constituindo o mais antigo 
quimioterápico ainda em uso. Era um medicamento popular, amplamente conhecido e divulgado, sendo 
frequentemente consumido por automedicação. Numa primeira fase era importada de Inglaterra, de onde 
Fernando Mendes (?-1724), o seu introdutor em Portugal, a enviava. Seguiu-se-lhe Castro Sarmento que montou 
uma verdadeira rede de distribuição da Água de Inglaterra em Portugal. A pouco e pouco foram surgindo 
produtores locais que foram aumentando a produção de forma a satisfazer a procura. Com o isolamento da 
quinina por Pelletier (1788-1842) e Caventou (1795-1877) em 1820 e com a sua substituição pelo sulfato de 
quinina, perde a importância que teve no século XVIII. 
28 Parecer do desembargador João Gomes Ferreira sobre a mudança do bispado da ilha de Santiago para a de São 
Nicolau e a erecção do Seminário, AHU, Cabo Verde, caixa 39, doc. 29, de 2 de Dezembro de 1779. 
29 O mandado de construção do hospital na então vila da Ribeira Grande data de 30 de Junho de 1497. ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel, liv. 29, fl. 25., in HGCV, CD, vol. I, p. 109. O administrador do hospital seria eleito 
pelo capitão do donatário e pela câmara. Há notícias do funcionamento do hospital pelo menos a partir da década 
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construção e entrada em funcionamento, que só nos surge documentada para a década de 1540. Será sob os 
auspícios do bispo D. Francisco da Cruz (C. 1550-1574), com a criação da irmandade da Misericórdia e 
construção da respectiva igreja e hospital que este passará a funcionar agregado aquela instituição, sendo esta 
que suporta as suas despesas e não as finanças oficiais. 
30 Alvará régio de 12 de Março de 1555, publicado in António Brásio, Monumenta Missionaria Africana, 2.ª 
série, vol. II, pp. 449-450.  
31 A fisicatura-mor do reino foi criada em 1521 e expedia cartas que davam autorização para pessoas exercerem 
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32 Santa Rita Vieira, (1987), p. 39. 
33 Consulta do Conselho Ultramarino de 23 de Julho de 1699 sobre a necessidade de aumentar o ordenado do 
médico da cidade da Ribeira Grande, conforme carta do governador António Salgado. O governador refere que o 
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Cabo Verde médico se for voluntariamente. AHU, Cabo Verde, caixa. 8, doc. 115. 
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