
  

Manuel Duarte Monteiro nasceu na Ilha de Santo Antão em “Pinhão”, Ribeira 

Grande, em 17 de junho de 1935. Frequentou nessa localidade a instrução 

primaria, tendo concluído com distinção a 4ª Classe. Oriundo de uma família 

humilde de camponeses, cedo viu-se obrigado a trabalhar para prover o seu 

sustento. 

A situação difícil por que passava as Ilhas obrigou-o a emigrar para São Tomé e 

Príncipe, então colónia portuguesa. Ali, sobreviveu com um contrato de 3 anos, 

mas mergulhado numa miséria indigna para qualquer ser humano. 

Mais tarde, em setembro de 1964, dado o abandono total da ilha de Santo Antão 

por parte dos colonos, em decorrência de sucessivas secas que assolavam a Ilha 

que na altura oferecia poucas condições de sobrevivência, emigrou novamente, 

desta vez para a França. Nesse País, deparou com sérias dificuldades para 

conseguir emprego devido ao seu estado de saúde que vinha debilitando 

progressivamente em consequência de doenças contraídas possivelmente 

durante a sua estadia em São Tomé e Príncipe. Porém, à custa de muita 

persistência, viria a conseguir o seu primeiro emprego no estrangeiro, numa 

fábrica em “Ayons Moselle”. 
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Em 1965, Manuel Monteiro aderiu ao PAIGC com o objetivo de participar 

ativamente na Luta de Libertação Nacional e ver o seu povo liberto da miséria e 

do sofrimento resultantes do colonialismo.  

E nessa perspetiva, Manuel Monteiro foi enviado para Argélia onde recebeu a sua 

primeira preparação militar. Em 1966, foi enviado para Cuba, integrando o grupo 

que viria a constituir o Núcleo Fundador das Forças Armadas de Cabo Verde, a 

fim de receber preparação militar com vista à realização de um desembarque que 

daria início à luta armada nas Ilhas. Mesmo gravemente doente, não se poupou 

a esforços para a materialização do objetivo que o levara a Cuba. 

Manuel Monteiro faleceu prematuramente em 1967, num hospital em Cuba, 

longe da mulher e do seu único filho, vítima de doença prolongada. 

Visando transmitir às novas gerações a real dimensão da valiosa contribuição dos 

heróis e mártires pela independência nacional e de também perpetuar na 

memória coletiva o respeito e o reconhecimento aos que, de forma abnegada, 

contribuíram com o sacrifício das suas próprias vidas para a edificação da pátria 

Cabo-verdiana livre e soberana, pela Resolução n.º 11/95, de 30 de janeiro, foi 

instituído o dia do nascimento deste destacado Combatente da Liberdade da 

Pátria, isto é, 17 de junho como o dia da Unidade Manuel Duarte Monteiro, 

localizada em Chã de Cricket, Cidade do Mindelo, Concelho e Ilha de São Vicente.  

 


