
 

 

Pouco conhecido pelos jovens Cabo-Verdianos, José Henrique dos Santos, Zeca Santos, nascido na 

praia à 6 de fevereiro de 1946 na Cidade da Praia e descendente de uma família humilde, mas que 

logo cedo, se revelou como aluno brilhante e talentoso. Filho de Maria Amélia dos Santos, aos 9 

anos de idade concluiu o 2º grau com a classificação de distinto. Em 1963, no atual Liceu 

Domingos Ramos, concluiu o 7º ano com a média de 17 valores. 

Amante do desporto, praticava quase todas as modalidades existentes, sendo também um amante do 

teatro, literatura, cinema e musica. 

Concluído os estudos secundários e liceais, na sua ilha natal com distinção, seguiu-se para Portugal 

com bolsa atribuída pelo governo colonial a fim de prosseguir os seus estudos superiores, levando já 

dentro de si o espírito de revolta contra a dominação estrangeira a que vinha sendo submetido o seu 

povo. 

Em Portugal, Zeca Santos matriculou-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

Nesse país engaja-se na luta clandestina, envolveu-se nas atividades anticolonialista, alguns anos 

depois na iminência de ser preso segue para a bélgica, posteriormente para a suécia, onde prossegue 

os estudos em engenharia. 

No entanto, no início dos anos 70, guiado por um elevado espírito patriótico e de uma forte vontade 

de ver o seu povo livre das amarras coloniais abandonou os estudos e deixa a suécia rumo a 

Conakri, para, junto a Amílcar Cabral e, à semelhança de muitos outros, abraçar definitivamente a 

causa da luta libertação de cabo verde.  

A seu pedido é enviado para a Guiné-Bissau afim de frequentar as instruções militares no Centro de 

instrução Político-Militar da Madina Boé. Aí contrai uma perigosa enfermidade que tragicamente 

lhe arrebatou a vida, no fatídico dia 04 de fevereiro de 1971 no Centro de Instrução Político-Militar 

da Madina Boé, vitima de doença, deixando-o, assim, sem ver realizado o seu tão sagrado e 

almejado sonho que era a independência de cabo verde. 

Em 01 de dezembro de 1984 o Centro de Instrução Militar do Morro Branco recebeu o honrado 

nome de Zeca Santos, passando a funcionar como centro de formação militar a nível nacional, como 

forma de homenagear o seu patrono e combatente da liberdade da Pátria, José Henrique dos Santos, 

para honrar aquele que, pela luta para a independência nacional, deu nome a este centro de 

instrução, em reconhecimento ao seu alto sentido do cumprimento do dever patriótico durante a luta 

armada, através da Portaria nº66/84 de 1 de Dezembro. 

Pelo Decreto nº104/92 de 24 de agosto, artigo 1º é designado o dia 6 de fevereiro como dia do 

Centro de Instrução Militar “Zeca Santos”, instalado em Morro Branco, no Concelho e Ilha de São 

Vicente. 

  

  

  

  


