NOTA BIOGRÁFICA DE ABÍLIO AUGUSTO MONTEIRO DUARTE

- Nasceu na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, em 16 de Fevereiro de 1931;
- Fez os seus estudos secundários no Liceu Gil Eanes, na Cidade, na cidade
de Mindelo, de São Vicente;
- A partir de 1953, em Bissau, numa fase pré-partidária, milita no seio das
forças nacionalistas sob a direção de Amilcar Cabral;
- Em Fevereiro de 1956, contacta em França dirigentes do Movimento de
Libertação de Angola e Moçambique e participa, em Paris, nas Conferências
Preparatórias do primeiro Congresso de Escritores Negros;
- Militante do PAIGC em Setembro de 1956;
- Em 1957, juntamente com outros nacionalistas, levanta em Bissau,o primeiro
movimento sindical de cariz africano;
- No mesmo ano(1957), antes pois, da Independência do Senegal contacta, em
Dakar, destacados militantes do movimento independentista senegalês;
- Delegado do PAIGC mandatado para a tarefa de mobilização em Cabo Verde,
de Abril de 1958 a Novembro de 1960, durante este período lança as primeiras
bases do PAIGC em Cabo Verde e desenvolve um trabalho de mobilização que
foi contribuição directa para a actividade clandestina estudantil, em Portugal, a
partir de 1960;
- Em Novembro de 1960, devido a perseguição da PIDE, parte para Dakar
onde, de passagem para Paris, contacta destacados dirigentes do PAIGC;
- Frequência Universitária em França (1961) e na DDR (1962), mas abandona
os estudos por razão da luta;
- Candidato ao Comité Central do PAIGC em 1961;
- Membro do Comité Central do PAIGC em Março de 1963;
- Representante do PAIGC junto do Governo Argelino e da FLN, de Março de
1963 a Outubro de 1966; durante esse período toma parte activa na
mobilização e preparação político-militar de estudantes e trabalhadores caboverdianos no quadro da luta armada;
- Toma parte activa no Movimento estudantil africano e mundial, de 1960 a
1965;
- Presidente da União Geral dos Estudantes da África Negra sob dominação
colonial portuguesa (UGEAN), de Setembro de 1963 a Setembro de 1965;

- Representante das frentes armadas da Conferência das Organizações
Nacionalistas das Colónias Portuguesas (PAIGC – MPLA - FRELIMO) no
secretariado da OSPAAAL (TRICONTINENTAL), em Cuba, de Outubro de
1966 a Abril de 1968;
- De regresso à frente da Guiné-Bissau, em Abril de 1968, é responsável pela
reconstrução nacional, nomeadamente pela Saúde e ensino, em todas as
regiões libertadas;
- É eleito, no ano seguinte, Membro do Bureau Político do PAIGC, mais tarde
transformado em Comité Executivo da Luta (CEL);
- Membro da Comissão Permanente do Comité Nacional das Regiões
Libertadas na Guiné-Bissau ao Sul do Geba e do comando das forças armadas
locais, em Agosto de 1971;
- Em 1972 assume as funções de responsável pelas questões culturais do
Partido e retoma a actividade no domínio das relações exteriores;
- Em Julho de 1973, durante o II Congresso do PAIGC, é reeleito Membro do
Conselho Superior da Luta (CSL) e do Comité Executivo da Luta (CEL). É
eleito nesse mesmo congresso, membro da Comissão Nacional de Cabo Verde
do PAIGC;
- Participa em 24 de Setembro de 1973, na proclamação da República da
Guiné-Bissau;
- Em Março de 1974 defende perante a 4ª Comissão da Assembléia Geral da
ONU, o direito do povo cabo-verdiano à auto-determinação e independência e,
em Outubro do mesmo ano, defende junto do Comité de Descolonização da
ONU a tese preconizada pela Direcção do PAIGC para o processo de
descolonização de Cabo Verde;
- Em Janeiro de 1975 regressa a Cabo Verde e exerce as funções de Membro
do Secretariado Permanente da Comissão Nacional de Cabo Verde do PAIGC;
- Em 30 de Junho de 1975 é eleito Deputado à Assembleia Nacional Popular;
- A 4 de Julho de 1975 é eleito Presidente de Assembleia Nacional Popular;
- A 5 de Julho de 1975, em nome do Povo de Cabo Verde e em representação
da Assembleia Nacional Popular, proclama solenemente a República de Cabo
Verde como nação soberana e independente;
- No momento da constituição do Governo da República de Cabo Verde, em 5
de Julho de 1975, é escolhido para desempenhar o cargo de Ministro dos
Negócios Estrangeiros, que desempenhou até 15 de Dezembro de 1980;

- No III congresso do PAIGC, em Novembro de 1977, é reeleito Membro do
Conselho Superior de Luta e do Comité Executivo da Luta e eleito Membro da
Comissão Permanente do Comité Executivo da Luta;
- Em 7 de Dezembro de 1980, é reeleito Deputado à Assembleia Nacional
Popular;
- No I Congresso do PAICV, em Janeiro de 1981, é eleito Membro do Conselho
Nacional de Cabo Verde, e durante o Congresso, membro da Comissão
Política e do Secretariado do Conselho Nacional do PAICV;
- Reeleito Presidente da Assembleia Nacional Popular, em 12 de Fevereiro de
1981;
- No momento da organização do Secretariado do Conselho Nacional do
PAICV, assume as funções de Secretário do Conselho Nacional pelas
Organizações de Massa e Sociais e pelos Assuntos Estatais e Públicos e,
posteriormente, as de Secretário do Conselho Nacional pelo Departamento de
Relações Internacionais;
- No I Congresso do PAICV, em Junho de 1983, é reeleito membro do
Conselho Nacional, da Comissão Política e do Secretariado.
- No momento da organização do Secretariado do Conselho Nacional do
PAICV, assume as funções de Secretário dos Departamentos das Relações
Exteriores e da Emigração;
- Em 7 de Dezembro de 1985 é reeleito Deputado à Assembleia Nacional
Popular;
- A 13 de Janeiro de 1986 é reeleito Presidente da Assembleia Nacional
Popular.

