Eugenio Tavares - O Poeta de Cabo Verde
A morte da mãe após o parto lança Eugénio na orfandade
No último quartel do século dezanove, a Brava foi a estância de cura e de
repouso para toda a costa da Guiné e Gâmbia. Autêntico refúgio de europeus,
residentes no arquipélago e na vizinha costa de África. Francisco de Paula
Tavares, natural de Santarém, estabelecido na Guiné, era um abastado
proprietário da região de Cacheu e Geba. Rivalidades tribais levaram a
insegurança à região, roubando à família a tranquilidade do seu lar. Sua
mulher, Eugénia Nozolini Roiz Tavares, encontrava-se grávida do seu terceiro
filho e, agravada a sua saúde, resolveu regressar à casa paterna, na ilha do
Fogo, em busca de melhoras.
Deixou o seu filho Henrique em companhia do pai levando consigo a
Henriqueta de poucos anos. Na ilha do Fogo as melhoras não foram
consideráveis e seguiu para a ilha Brava aos cuidados de seu primo João José
de Sena, descendente de José Pedro de Sena, capitão-môr da ilha Brava.
Nessa casa viria a nascer a 18 de Outubro de 1867 o seu terceiro filho a quem
chamaram Eugénio de Paula Tavares. A infeliz mãe não sobreviveu às
complicações do parto morrendo de febre púbica.
Quis assim o destino que a Brava fosse berço daquele que viria a ser um dos
seus filhos mais dilectos, Eugénio de Paula Tavares. Caídos na orfandade,
Henriqueta ficou entregue aos cuidados da família Sena, mais tarde da família
Ferro Nunes e Eugénio aos cuidados da sua madrinha D. Eugénia da Vera Cruz
Medina e Vasconcelos.

A família adoptiva (Os irmãos José e Eugénia de Vera Cruz)
No seguimento do desaparecimento da sua familia, Eugénio é adoptado pelos
irmãos José e Eugénia Martins de Vera Cruz. José Martins de Vera Cruz nasceu
em 1828 e faleceu em 1920 na Ilha Brava. Diplomado pela escola MédicaCirúrgica do Funchal, exerceu clínica na Ilha Brava e na Ilha do Sal. Prestou
serviço na Guiné onde se distinguiu no combate à cólera e febre amarela. Por
tais serviços foi distinguido com o 1º. Grau da Torre e Espada em Junho de
1870.Foi presidente da Câmara Municipal da Ilha do Sal. Reformado em 1878,
no posto de Capitão-Médico, passou a viver na Ilha Brava dedicando ao Povo
da Brava e às Causas Públicas todo o resto da sua longa vida. Presidente da
Câmara da Brava e sucessivamente reeleito até 1901, idealizou todas as
infraestruturas que deu à Ilha as feições que chegaram aos nossos
dias.Traçou o Jardim da Praça, mais tarde Jardim Eugénio Tavares e as duas
avenidas com traços de modernidade invulgar para sua época. A antiga
povoação viu realizar o seu grande sonho - transformar a Povoação capital da
Ilha em Vila Nova Sintra. Modificou o traçado de várias estradas sobretudo da
Furna à Vila. Cavaleiro da Ordem Militar de São Bento de Aviz, possuía a
medalha de Prata da classe de Comportamento Exemplar e ainda a Comenda

da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Proprietário, Empresário e
Armador dedicou toda a sua vida à causa pública.

Eugénia da Vera Cruz Medina e Vasconcelos (1826-1878) era filha de Atanasio
Jose de Vera Cruz e de Isabel Caetana Correia d’Afonseca. Senhora de raras
virtudes, era viúva (casaram em 1849 em Nova Sintra) do poeta madeirense
Servulo de Paula Medina e Vasconcelos (1818-1854) (filho de Francisco de
Paula Medina e Vasconcelos e de Margarida Julia Brazao), foi para Cabo Verde
com o Governador José Miguel de Noronha.

Eugénio Tavares confessou-lhe:
"És a maravilha da Mulher duplamente Mãe; não mais santa mãe do fruto do
seu ventre, que no sentimento da sua alma; não mais amorosa mãe dos
próprios filhos que mãe sublime dos filhos alheios.
Amo-te ó minha mãe e bendita seja a fonte inexaurida de bondade maternal
que emana do teu espírito. Tudo com origem no amor, nada com origem no
sangue ».

