
  1-José dos Reis Borges – Meu pentavô to avó 

 

- Duas vezes Chefe do Concelho de Governo de Cabo Verde (1776-1796), natural de Trás-os-

Montes, Portugal, casado com Margarida Coutinho da Fonseca, precedendo nesse posto o cabo-

verdiano António de Barros Bezerra de Oliveira, natural de Orgãos, ilha de Santiago, que mais 

tarde foi mandado enforcar e degolar no Terreiro de Passos em Lisboa (1764) pelo primeiro-

ministro português Marquês de Pombal, juntamente com mais vinte santiaguenses ilustres, cujas 

cabeças foram trazidas para a ilha de Santiago e expostas na área do Taiti para amedrontar os 

cabo-verdianos quanto a possíveis tentativas de revolta. 

      2- Nicolau dos Reis Borges – Meu tetravô avó 

- Filho de José dos Reis Borges (1785-1856), casado com Maria Teresa de Jesus Tavares , natural 

de Guiné-Bissau, foi um dos maiores morgados da ilha de Santiago e de Cabo Verde, estabelecido 

entre Orgãos e Achada Falcão (Santa Catarina), onde houve a revolta dos camponeses em 1841. 

Nicolau foi enterrado no interior da igreja dos Orgãos junto de campas de bispos.   

       3- Manuel dos Reis Borges  – Meu tio bisavô  

- Filho primogénito de Nicolau dos Reis Borges (1828-1894). O último morgado de Santiago, 

viajava assiduamente para Europa, particularmente para Inglaterra.  Sediado em Carreira, Ribeira 

de Boa-Entrada, foi inovador em agricultura, desbravou extensas porções de terras e introduziu 

novas tecnologias como o arado e novos produtos agrícolas (ver a publicação do Dr. Santa Rita 

Vieira).  Exportava café e laranja de Santa Catarina para mercados de Londres e Portugal que 

mereciam distinção (ver fotocópia de B.O. em anexo).  Foi fundador das vilas de Assomada e de 

Mangui (Tarrafal). Foi condecorado pelos reis de Portugal com medalha de Ordem de Cristo. A 

sua distinta campa está no cemitério de Assomada. 

 4- David dos Reis Borges – Meu bisavô 

- Filho de Nicolau dos Reis Borges (1843-1915). Nasceu em Bissau e viveu em Santa Catarina, 

onde foi considerado como “o mais rico lavrador da ilha de Santiago, generoso e altruísta” 

conforme foi descrito por Juvenal Cabral, pai de Amílcar Cabral.                                                       

A maior parte dos seus filhos nasceram em Orgãos, ilha de Santiago.    

   

 5- Edwige dos Reis Borges (1886-) e Maria Nazolina dos Reis Borges – Minhas bisavôs 

- Filhas de Nicolau dos Reis Borges, foram as mães adotivas de Juvenal Cabral desde os dois 

anos. 

6- Júlio dos Reis Borges (1883-1950) e Isabel Castelo Branco – Meus avôs 

- Pais de Elisa Castelo Branco dos Reis Borges Martins e de Idalina Castelo Branco dos Reis Borges.  

Júlio dos Reis Borges nasceu nos Orgãos, fez o curso de professorada em Lisboa, ensinou nos 

Orgãos, tendo deixado o professorado pelas restrições de circulação impostas pelas autoridades, 



o que lhe impedia de ir visitar os seus pais em Achada Falcão, Sta Catarina. Foi um dos maiores 

proprietários de Santa Catarina. 

Também nos é agradável incluir nomes de alguns antepassados familiares que se destacaram, 

entre outros, na sociedade caboverdeana: 

- José dos Reis Borges (1884-1966)– Neto de Nicolau dos Reis Borges, filho de João dos 

Reis Borges e Margarida Fonseca, fez o curso de professorado em Lisboa, tendo sido dos 

primeiros professoras oficias da cidade da Praia, onde foi um distinto pedagogo. Ele é 

considerado como o Santiaguense mais ilustre da primeira metade do século XX.  Foi 

professor de Dâmaso de Sena Martins (meu pai), Hilário Brito, Ivo Carvalho Silva, Amílcar 

Cabral entre outros.  O seu túmulo distinto, localiza-se `a entrada e no lado esquerdo do 

cemitério da Praia.                                                                                                                                                             

 Seu filho Jose Antonio Borja dos Reis Borges foi um dos primeiros engenheiros civil de 

Cabo Verde e autor de alguns projectos de aeroportos nesse pais.  

- Hugo dos Reis Borges (1883-1950) – Filho de Aníbal dos Reis Borges, irmão do meu 

bisavô, David dos Reis Borges, também ele, um dos primeiros professores oficiais na 

cidade da Praia, formado em Lisboa, é considerado também como um grande pedagogo. 

O professor, Júlio Nascimento Teixeira, ter-nos-ia dito que para além de ter sido um dos 

maiores impulsionadores do ensino na cidade da Praia, contribuiu financeiramente em 

Sta. Catarina, de forma ímpar, com uma quantia elevada, para garantir o funcionamento 

de cantinas escolares nesse concelho o que contribuiu para um grande recrutamento de 

jovens que passaram a frequentar as escolas, nesse concelho.  

 

 


