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Sobre o livro 

Considerado por muitos críticos como uma verdadeira 
obra-prima, este romance é dotado de uma estrutura e 
unidade impecáveis. Sem esforço e com interesse cres-
cente, o leitor pode acompanhar detalhadamente a luta 
dramática que o povo da ilha de Santo Antão é obrigado 
a travar com as forças adversas da Natureza, a principal 
das quais é a seca, que se abate impiedosamente sobre 
as suas terras. Uma luta diária e insana pela sobrevi-
vência onde sobressaem figuras de grande recorte hu-
mano que não mais nos saem da memória. Quando o 
livro foi editado no Brasil, o crítico literário Múcio de 
Almeida, do jornal Folha Popular, emitiu a opinião de que 
a “genialidade” habitava em Manuel Lopes. Atributo 
reconhecido posteriormente por outros críticos dos mais 
diversos quadrantes e que despertarem o interesse de 
outros países, nomeadamente a Ucrânia, onde foi pu-
blicada. Pode dizer-se, sem receio de exagero, que Os 
Flagelados do Vento Leste são um alto motivo de 
orgulho da língua portuguesa – e que se, por 
circunstâncias várias, se impusesse uma recolha, para a 
posteridade, de alguns títulos da nossa Literatura, 
decerto que este teria obrigatoriamente de nela figurar. 

 
Sobre o autor 

Manuel Lopes nasceu na Ilha de São 
Vicente (Cabo Verde) em 1907. Quando 
jovem, tentou estudos liceais em 
Coimbra, voltou à terra natal, mudou-se 
para os Açores e, finalmente, fixou-se em 
Lisboa onde morreu em 2005. Dotado   
de um espírito irrequieto e agitador de 

ideias, colaborou em vários jornais de Cabo Verde, 
Notícias de Cabo Verde entre outros, num esforço para 
despertar o interesse da juventude cabo-verdiana para 
os problemas da sua terra. É esse espírito que o leva a 
juntar-se a Baltasar Lopes e Jorge Barbosa para, juntos, 
criarem a revista Claridade, cujo primeiro número foi 
lançado em Março de 1936. No domínio literário como 
no sócio-político, procurou Manuel Lopes demonstrar 
principalmente que o homem cabo-verdiano tinha uma 
profunda consciência das insuficiências do seu meio, 
hostil por natureza, e como não se conformava com ele. 
Esse o aspecto mais relevante da sua obra. 

 

Destaques 

Um romance que ilustra a saga do povo cabo-verdiano em luta 
heróica contra as forças adversas da Natureza e o domínio colo-
nial português.   
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