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Resumo 

A história das práticas de curar e da medicina colonial em Cabo Verde está ainda a dar os seus primeiros 
passos. Os estudos sobre esta temática são praticamente inexistentes para a época colonial, avultando 
pelo contrário, as análises para o período pós-independência. 

A partir de meados do século XIX, coincidindo com uma série de epidemias, a lenta e árdua implantação 
dos serviços de saúde pública em Cabo Verde, à época um arquipélago ultra periférico e fustigado pelas 
fomes e pela emigração, e a concomitante ascensão da medicina científica fizeram emergir a figura do 
médico. O seu saber e práticas granjeariam a este grupo socioprofissional elevado prestígio e 
reconhecimento social. 

Ente a primeira geração de médicos cabo-verdianos, destacou-se o vulto de Francisco Frederico Hopffer, 
cuja intervenção social extravasou largamente a medicina alargando-se a domínios como a literatura 
médica, o naturalismo, o jornalismo, a intervenção cívica e política, o assistencialismo e até a 
museologia, entre outros. 

Através desta apresentação exploratória, pretende-se expor o percurso profissional de Francisco 
Frederico Hopffer, sua formação escolar, actividade profissional, literatura médica, bem como outras 
actividades sociais que desenvolveu paralelamente e que fizeram dele uma das figuras mais gradas da 
sociedade lisboeta e insular. 
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