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Carlos Vilhena, in Carlos Vilhena: Homenagem 1980,
p. 30. Imagem cedida por António Gonçalves Pereira
à Junta de Freguesia de Abela.
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c

arlos de Jesus Vilhena nasceu na aldeia de Abela, em

19 de agosto de 1888, filho do comerciante António de Jesus Vilhena
e de sua mulher D. Maria Capitolina. Cerca de 1900, com 12 anos de

Vista parcial de Abela, in Álbum Alentejano:
apêndice à província do Baixo Alentejo, s.d., p. 1090.
PT/CMSC/MMSC.

idade, abandonou a Abela e foi viver para a cidade do Porto, com os

irmãos, para estudar num colégio. Sempre metido em sarilhos devido
ao seu comportamento irreverente, que chocava com a severidade das
regras do ensino na época, acabou por ser expulso duas vezes desta
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escola. Muitos anos mais tarde, em entrevistas, haveria de recordar
essa infância portuense: «Naquela altura eu queria ser advogado, mas as
coisas não corriam bem no colégio que frequentava. Era um colégio de
meninos ricos. O colégio tinha um jardim, o jardim tinha moscas e as moscas
picavam as orelhas dos meninos. Os meninos sacudiam as moscas das orelhas
e o estúpido do professor dava palmatoadas aos meninos.»1 Este
comportamento do professor levou a que o pequeno Carlos Vilhena se
insurgisse: «Eu perguntei-lhe se o meu pai lhe pagava para ele me dar
palmatoadas por sacudir as moscas. Aquilo deu grande sarilho e fui expulso.
Mas como o meu irmão era muito amigo do director, voltei. Mas lá ia-mos

nós, estupidamente, de colarinhos engomados, de fatinhos muito bonitos. Um
dia em passeio, tinha estado a chover e havia uma poçazinha de água. O que
ia ao meu lado escorregou, ficou todo molhado, colarinhos e tudo.

Concluíram que tinha sido eu a empurrá-lo e fui expulso definitivamente.» 2
Em consequência, foi remetido para outro colégio, desta vez em
Setúbal, onde se encontrava quando tomou a decisão de se alistar

voluntariamente no Regimento de Infantaria n.º 11, provavelmente
cerca de 1905, antes dos 17 anos. Ainda chegou a fazer «(…) guarda
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Vista parcial do Porto, in Ilustração Portugueza, N.º389 (4 abr. 1913),
p.134. PT/AMSC/FAM/AGMESG.

de honra ao rei D. Carlos nas ruas de Lisboa e também em Setúbal»3 antes
de partir para Angola, cerca de 1907, com 18 anos feitos e
possivelmente como 1.º cabo, uma vez que, no início do ano seguinte,
no Livro de Recenseamento Militar do Concelho de Santiago do
Cacém, é-lhe indicado esse posto.
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A primeira campanha
militar de Carlos Vilhena em África

teve lugar na região da Lunda,
nordeste de Angola – uma zona rica
em borracha e, a partir de inícios do

século XX, também em diamantes. A
Lunda

entrara

para

o

império

português apenas nos últimos anos do

século XIX e apesar de dividida,
principalmente, entre Portugal e a
Bélgica, continuava por explorar. A
principal

missão

portugueses
desbravar as

aí

dos militares
colocados

era

selvas e impor a

Quioca de 4 anos com um
milhafre e uma espingarda
gentílica, in Ilustração
Portugueza, N.º737 (05
abr.
1920),
p.
246.
PT/AMSC/FAM/AGMESG.

soberania portuguesa, procurando chegar à fronteira que separava
esta nova região de Angola do Congo Belga.
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Vilhena fez parte da coluna militar comandada pelo
tenente Augusto José Sousa Magalhães que, em setembro de 1908,

partiu do posto militar do Cuilo (estabelecido apenas dez meses
antes), procurando atingir as margens do rio Luxico, no coração da

Cubáta Quiôca do Soba Cavanga, in Ilustração
Portugueza, N.º747 (14 jun. 1920), p. 399.
PT/AMSC/FAM/AGMESG.

terra dos belicosos quiocos e onde terminara, devido a um ataque dos
nativos, a expedição de 1893. Cerca de 100 quilómetros para nordeste
e dois meses depois, construíam um fortim no Luxico, onde ficou
uma pequena guarnição comandada pelo alferes João de Macedo.
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Mulheres

Quiôcas fabricando a fuba, in
Portugueza,
N.º747
(14
jun.
1920),
PT/AMSC/FAM/AGMESG.

Ilustração
p.

399.

No dia 8 de dezembro de 1908, o soba Calendende mandou atacar
o fortim português e, apesar de os quiocos não lograrem conquistar o
recinto, conseguiram capturar o alferes comandante, um sargento
europeu e seis soldados africanos, que estavam no exterior do fortim
quando começou o assalto. «Viraram-se contra o alferes Macedo, que
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acorria. Cercado com os seus homens, foi morto e decapitado.»4 O
caso foi considerado grave pelo próprio governador-geral da colónia,
Paiva Couceiro, que lhe fez referência no seu relatório de governo, e

seria recordado muito mais tarde por Carlos Vilhena: «É indescritível
o que se passou naquela selva. Eu dormia em cima de uma árvore, com uma
fogueira à volta por causa dos leões. O meu alferes foi capturado e comido

pelos canibais, e, todas as manhãs, ao romper do dia, os feiticeiros cobertos
com capas de pele de leão vinham-nos mostrar a cabeça do oficial e dizer-nos
que o branco era feiticeiro, mas que o preto comia o branco. […] Um dia,

cansado de ver exibir a cabeça do meu alferes resolvi ir sozinho com um
soldado até junto dos pretos e adverti-los: vocês são parvos. O branco está
aqui a olhar para as estrelas e com eles vêm outros e mais outros e vocês não
os podem vencer. Eu não vos quero matar. Vocês sabem que eu já estou farto
de enterrar pretos e por isso não quero enterrar ainda mais.»6 Com estas
palavras conquistara a admiração dos feiticeiros, que o convidaram
para ir ao povoado assistir a um ritual e, com este gesto, conseguiu a
paz durante algum tempo.
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O

historiador

angolano Fonseca Sousa, que
considera o soba Calendende um
herói nacional, que se opôs

valentemente

à

colonização

portuguesa da Lunda até 1920,
afirma que este incidente foi a
Quiôcos

da

Lunda,

«…primeira batalha

in

Ilustração
Portugueza,
N.º737 (05 abr. 1920), p. 247.

Calendende]

PT/AMSC/FAM/AGMESG.

portugueses»5.

[do soba

contra

os

O reconhecimento da zona leste do posto do Luxico,
valeu a Carlos Vilhena, 2.º sargento Vilhena da 9.ª Companhia
Indígena de Angola, o primeiro louvor em dezembro de 1909. No ano
seguinte, recebeu mais um louvor. Desta vez, por ter conseguido
demover os quiocos de atacarem o posto militar do Luxico.
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c

arlos Vilhena regressou a Lisboa em 1910, mesmo a

tempo de se juntar ao irmão Augusto, também ele militar e
carbonário. Ambos participaram na Revolução de 5 de Outubro:

Guardas avançadas da barricada na Avenida da Liberdade
comandadas por dois soldados de artilharia I, in Ilustração
Portugueza, N.º243 (17 out. 1910), p. 506.

«Estava no Depósito do Ultramar, à Junqueira com o meu irmão Augusto
[…]. Saltei de uma janela e fui com ele para a Rotunda. Depois
fui até à Graça carregar armamento para a Rotunda. E tomei parte nos
acontecimentos.»7
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c

arlos Vilhena

acabou por ser um dos
republicanos que estiveram
na

varanda

Municipal

da

Câmara

de

Lisboa

aquando da proclamação do
novo

regime.

A

este

propósito disse: «Há até
uma fotografia minha

na

varanda da Câmara Municipal
de Lisboa quando se deu a

Dr. Innocencio Camacho lendo ao
povo os nomes dos membros do
Governo Provisório, na janela da
Câmara Municipal, na manhã de 5
de Outubro em seguida à
proclamação da República, in
Ilustração Portugueza, N.º243 (17
out. 1910), p. 490.

proclamação da República e
outra montado a cavalo ao lado
de um tipo da Escola de
Guerra.»8
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Embarque de géneros e munições para a expedição
militar portuguesa a Moçambique (fotografia:
Joshua Benoliel), in Ilustração Portugueza, N.º448
(21 set. 1914), p. 375. PT/AMSC/FAM/AGMESG.

No dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-húngaro
declarou guerra à Sérvia, despoletando a 1.ª Guerra Mundial. Cerca
de um mês depois, na noite de 24 de agosto, sem nada que o fizesse
prever, as forças militares alemãs atravessaram o rio Rovuma,
fronteira estabelecida entre o norte de Moçambique e a África
Oriental Alemã, e atacaram o posto militar de Maziúa, massacrando
os seus ocupantes e incendiando o edifício. Este incidente, mereceu
um pedido formal de desculpas por parte do governo alemão, o que
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A multidão aclama os expedicionários na largada do
Durham Castle no Posto Marítimo de Desinfeção
(fotografia: Joshua Benoliel), in Ilustração Portugueza,
N.º448 (21 set. 1914), p. 380. PT/AMSC/FAM/AGMESG.

conteve uma declaração de guerra que alguns setores da sociedade
portuguesa advogavam. Ainda assim, Portugal enviou um corpo
militar expedicionário para Moçambique, comandado pelo tenente-coronel Pedro Francisco Massano de Amorim, no qual foi integrado
o sargento Vilhena. As tropas embarcaram no dia 11 de setembro de
1914, no navio britânico Durbam Castle, tendo chegado a Lourenço

Marques a 16 de outubro e a Porto Amélia, atual Pemba, a 1 de
novembro do mesmo ano.
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As

tropas

portuguesas, mal treinadas e nada
preparadas para as agruras do
clima, morreram mais devido a
doenças tropicais do que em
combate. O norte de Moçambique
estava

sob

Companhia

administração
do

Niassa,

da
que

possuía poucos recursos e quase
nenhum

domínio

sobre

os

indígenas. A esta Companhia
pertencia

o

massacrado

em

Trincheiras no norte de
Moçambique, 1916 (HV), in
História de Portugal - Vol.
XV, 2004, p. 48.

contingente
Maziúa. As

limitações das tropas portuguesas, associadas

às

instruções

de

Lisboa, fizeram com que esta primeira missão servisse somente para
reforçar as guarnições dos postos fronteiriços ao longo do rio
Rovuma, para montar postos telegráficos e abrir estradas facilitando
o acesso aos ditos postos.
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No

verão

de 1915, depois de longos
meses sem movimentações
militares, Lisboa decidiu

enviar uma nova ordem ao
tenente-coronel Massano
de Amorim, a reconquista

do Triangulo de Quionga:
um pedaço de terra com
cerca

de

395

Mapa do Triângulo de Quionga,
in Ilustração Portugueza, N.º531
(24
abr.
1916),
p.
502.

km²

localizado na metade sul

PT/AMSC/FAM/AGMESG.

da foz do rio Rovuma9
que, aquando da definição da fronteira com a Alemanha, em 1886,
ficara para Portugal, mas que fora depois invadido por aquele país,
em 1894. Massano de Amorim limitou-se a vigiar a fronteira, pois a
sua pequena força militar, estava cansada, doente e desmoralizada.
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Em outubro, a Metrópole reforçou o contingente
militar do norte de Moçambique, com mais um corpo militar
expedicionário, substituindo Massano de Amorim pelo major José
Luís Moura Mendes. No seu relatório da expedição, Massano de
Amorim, citou o sargento Vilhena pela sua conduta militar,
salientando que este se oferecia sempre para missões de perigo.

Farmácia da Expedição - O Dr. Dias da Silva, tendo à sua direita
o Chefe dos Serviços de Saúde (fotografia: Carlos Vilhena),
in Ilustração Portugueza, N.º531 (24 abr. 1916), p. 503.
PT/AMSC/FAM/AGMESG.
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Porto Amélia - Cipaes que fizeram parte da Expedição
(fotografia: Carlos Vilhena), in Ilustração Portugueza,
N.º531 (24 abr. 1916), p. 502. PT/AMSC/FAM/AGMESG.

c

arlos Vilhena regressou em 1916, antes da

reconquista de Quionga em 10 de abril desse ano, data em que as
tropas portuguesas, sem disparar um tiro, reocuparam um território e
uma povoação evacuados pelo inimigo10. A 24 de abril, a revista
Ilustração Portugueza, a propósito da reocupação de Quionga, publicou
algumas fotografias da campanha, tiradas pelo próprio sargento
Carlos Vilhena.
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Em
Carlos
se

Vilhena
deixou

Lisboa,
depressa

entusiasmar

pelo Corpo Expedicionário
Português,
como

oferecendo-se

voluntário

para

ir

combater nas trincheiras da
Flandres. O seu entusiasmo
poderá estar relacionado com

a mobilização do seu irmão, o
tenente miliciano cirurgião
dentista, Augusto de Jesus

Vilhena. Carlos embarcou,
A bordo de um transporte a caminho
de França (fotografo desconhecido),
in Ilustração Portugueza, N.º584 (30
abr. 1917), capa.

para o norte de França, no
dia 22 de abril de 1917, e o

irmão em 11 de novembro
desse mesmo ano.
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Em 5 de março de 1918,
Carlos Vilhena foi promovido a sargento-ajudante. No dia 11 de abril (dois dias
depois da Batalha de La Lys) passou a

prestar serviço no Hospital de Base n.º 2
e, a 7 de agosto, foi transferido para o
Hospital de Sangue n.º 8, ficando de

serviço ao carro de raios X. A Grande
Guerra terminou no dia 11 de novembro
de

1918,

mas

Carlos

Vilhena

permaneceria em França, como muitos, a
aguardar a repatriação, que só ocorreu

“A caminho do dever: um
adeus
carinhoso”
(fotografia:
Joshua
Benoliel), in Ilustração
Portugueza, N.º573 (12
jan.
1917),
capa.
PT/AMSC/FAM/AGMESG.

em fevereiro de 1919.

No ano de 1919, depois de regressar a Portugal e
antes de embarcar para uma comissão na guarnição de Lourenço

Marques, Carlos Vilhena foi promovido a tenente. Esta missão na
capital moçambicana, que durou até 1924, revelou-se pacífica, não
havendo portanto nada de significativo a registar.
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Filiado da Mocidade Portuguesa a fazer a saudação
fascista aos chefes do “Estado Novo” (SI, 27-V-1939), in
História de Portugal – O Estado Novo I, 1996, p. 251.
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c

arlos Vilhena estivera ausente de Portugal a

maior parte dos últimos dez anos, não tendo assistido de perto à
evolução do regime que ajudara a implantar e, talvez por isso, o
choque tenha sido maior: a República e as suas promessas foram
sistematicamente traídas desde o início, e a Nova República Velha,
sucessora do Sidonismo, multiplicava os escândalos políticos e a
corrupção, a par das greves e dos atos de violência, que se tornaram o
quotidiano do país.

A instabilidade económica, política e social dava azo a
que um número crescente de opiniões advogasse uma solução
musculada, ao estilo de Mussolini ou de Primo de Rivera; enquanto à

esquerda, o novo primeiro-ministro empossado em novembro de
1924, José Domingues dos Santos, professava a necessidade de um
saneamento moral dos governantes da República, «abertamente ao lado
dos exploradores contra os explorados»11.
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Na primavera de 1925, vários militares enquadrados
por generais, tentaram fazer cair o governo de Vitorino Magalhães,

empossado em fevereiro. Esta era mais uma tentativa de golpe, das
muitas que aconteciam quase todos os meses, promovidas tanto à
esquerda como à direita, mas teve um outro impacto por envolver

militares de altíssimas patentes. O governo acabou por controlar a
situação, mas, paradoxalmente, no julgamento dos implicados, estes
foram absolvidos, o que acabou por legitimar outros golpes do

género.

António Sérgio, que tantas

vezes fez apologia da

democracia, não repugnava a ideia da ditadura, desde que transitória.
Este pensamento poderá explicar a participação de indivíduos
conotados com a esquerda no golpe militar de 28 de maio do ano

seguinte e a sua ampla adesão popular.
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O tenente Carlos Vilhena
esteve profundamente comprometido com
o golpe militar de 28 de maio de
1926,

tendo

feito

Revolucionário de
Mendes Cabeçadas, in

Dicionário de História
do
Estado
Novo
(fotografia:
Arquivo
Círculo de Leitores),
1996, p. 106.

parte

do

Comité

Lisboa, liderado pelo

capitão de marinha Mendes Cabeçadas. Em
conjunto

com este

último

e

outros

revoltosos, Vilhena assinou um manifesto
revolucionário que se tornou público

no dia 29 de maio, dia em que, António Maria da Silva, o odiado
primeiro-ministro, apresentou a sua demissão ao Presidente da
República. No dia 30 de Maio, Cabeçadas tomou posse como chefe de
governo, deixando Carlos Vilhena a tomar conta do Ministério do
Interior. No dia 31, Bernardino Machado abandonou a presidência da
República, e o tenente Carlos Vilhena mandou encerrar o Parlamento.
A 17 de junho, Mendes Cabeçadas foi afastado e, com ele, todos os
que acreditavam ainda no regresso à democracia depois da casa
arrumada.
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O tenente Vilhena, aderiu então ao movimento do
reviralho, passando a apoiar ativamente, quase todas as tentativas de
mudança de regime. Segundo Carlos Vilhena: «O exército que fez o 28
de Maio, com os seus elementos mais representativos, nunca pensou em
governar o País, contra a vontade do Povo, e muito menos retirando aos
cidadãos o seu direito de cidadania. O exército que tem noção das suas
responsabilidades perante a Nação, que se bateu em África, na França, em
defesa da liberdade dos povos, que fez a República ao lado do Povo, em 5 de
Outubro de 1910, não podia ter, nunca, em circunstância alguma, a intenção
de dividir o País em vítimas e senhores.» Concluindo mais à frente: «Os
deturpadores das intenções dos combatentes do 28 de Maio, manobraram,
intrigaram, complicaram e na sombra decidiram por em prática o plano
ambicioso que os levasse ao poder, destituindo em primeiro lugar o Almirante
Cabeçadas, depois o General Gomes da Costa e depois… 28 de Maio.»12
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Carlos Vilhena (à esquerda) e o Comandante Mendes
Cabeçadas (à direita) nos primeiros dias após o
movimento de 28 de Maio de 1926, in Dicionário de
História do Estado Novo, 1996, p. 1010.

c

arlos Vilhena tomou parte na revolta militar de fevereiro

de 1927, tendo sido preso pela primeira vez. No ano seguinte, entre
20 e 27 de julho de 1928, participou na revolta do batalhão de
Caçadores 7 do Castelo de S. Jorge em Lisboa, conhecida por revolta
ou revolução do castelo, na qual desempenhou um papel relevante,
acabando por ser encarcerado no Forte de S. Julião da Barra.

Q
28

ARQUIVO

MUNICIPAL

O Inimigo de Salazar
continuação…

Soldados da Guarda Republicana, em S.
Pedro d’Alcântara, na revolta militar de
fevereiro de 1927, in Memórias de
Portugal: o milénio português, 2001, p. 503.

Meses depois, no dia 31 de outubro, foi castigado com
quatro meses de inatividade e detenção no Forte de Almeida «Por ter
manifestado publicamente e de viva voz, ideias contrárias às leis do Estado,

ofensivas do Poder Executivo, e por ter mantido familiaridade com praças
de pré, infringindo o nº 4 do Regulamento de Disciplina do Exército.»13
Ele próprio haveria de recordar este episódio, muitos anos mais tarde:

«Depois da reunião do quartel general em que Oliveira Salazar expôs
algumas bases do seu plano financeiro, perante os oficiais, declarando que ia
criar o imposto de salvação nacional e que aos oficiais seria imposto, como
sacrífico concurrer (sic) com uma parte dos seus vencimentos, eu declarei
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indignado ao Capitão de artilharia Pedro de Almeida, que era um erro
tremendo admitir Salazar para Ministro das Finanças, por quanto em vez
de criar riqueza e desenvolver o País economicamente, declarava que ia
exigir mais sacrifícios aos oficiais que estavam escandalosamente mal pagos.
Disse mais, que a cara dele de jesuíta com aspecto complexado pelas suas
teorias absurdas demonstrava que ele estava fora das realidades. Ainda mais
com aquele aspecto exquisito (sic) e umas botas de elástico, era o perfeito tipo
de usurário que pede sacrifícios de tipo religioso, em que o sacrifício que
pedia era para os oficiais alcançarem o céu.»14 Não obstante, Carlos
Vilhena ainda foi promovido a capitão em setembro de 1929.

Vários militares prepararam uma revolta para o
dia 21 de junho de 1930, envolvendo Caçadores 5 e 7 e Sapadores dos
Caminhos de Ferro, no entanto, foram descobertos pela Polícia
Política e, no dia 17 desse mês, foram presos todos os cabecilhas.
Entre eles o general Sá Cardoso, os capitães Carlos Vilhena, Augusto
Casimiro, Maia Pinto e Rego Chaves e o coronel Hélder Ribeiro.
Sucederam-se deportações para os implicados, tendo Carlos Vilhena
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sido desterrado, primeiro para o Arquipélago dos Açores, Ilha
Graciosa e Ilha de S. Miguel, e depois para a Ilha da Madeira. Entre 4
de abril e 2 de maio de 1931, Carlos Vilhena participou ativamente na
revolta comandada pelo General Sousa Dias, desencadeada na
Madeira. Com esta revolta, pretendiam o regresso à ordem
constitucional de 1911. No entanto, a adesão teve apenas alguma
expressão nos Açores e na Guiné, sem chegar a alastrar
verdadeiramente ao continente15.

Os

revoltosos ocuparam a Ilha da Madeira,

constituindo a chamada República da Atlântida e dando esperanças aos
antifascistas de que havia chegado o momento do fim da ditadura. As
forças governamentais, não tardaram a reagir e, em meados de abril,
já tinham controlado os Açores. A 26 desse mês, iniciaram a ofensiva
com vista à recuperação da Madeira, com

bombardeamentos

executados a partir de hidroaviões e navios de guerra. Durante o caos
e rendição dos revoltosos, o capitão Carlos Vilhena fugiu para Santa
Cruz de Tenerife, a bordo de um pesqueiro, com o capitão de
Engenharia Frazão Sardinha.
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Junta revolucionária da Madeira, 1931 - Carlos Vilhena,
Fernando Freiria, Sousa Dias, A. Casimiro e Sebastião Costa
(PF), in História de Portugal: O Estado Novo II, 1996, p. 248.

A 15 de

abril, enquanto decorria a Revolta da

Madeira, Carlos Vilhena foi demitido do Exército por constar entre
os revoltosos, só voltando a ser reintegrado vinte anos depois.
Durante dois anos, Vilhena viveu exilado em Espanha, tendo
participado, durante esse tempo, na União Geral dos Combatentes
Republicanos, uma organização antifascista criada por militares
portugueses também exilados no país vizinho.
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Em dezembro de 1932 foi publicado o Decreto
n.º 21.943, que amnistiava vários presos políticos – o nome de Carlos
Vilhena constava do diploma, mas na lista das exceções, não se
aplicando a ele nenhuma amnistia. Entre 1933 e 1934, Carlos Vilhena
viveu clandestinamente em Lisboa, tendo sido capturado, na
madrugada de 17 para 18 de janeiro de 1934. Esta prisão,
particularmente violenta e durante a qual foi alvejado a tiro pela
polícia, deveu-se ao seu envolvimento na tentativa de insurreição
militar que apoiaria a greve desse mesmo dia 18, conhecida por Greve
revolucionária ou Soviete na Marinha Grande.

A artilharia tomando posição na Marinha Grande, in
Separata - O Seculo Ilustrado, N.º1933 (25 jan. 1975), p.
33. PT/AMSC/AL/CMSC/GG-A.
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Em dezembro
de

1934,

voltou

a

Carlos

ser

Vilhena

preso

por

envolvimento em «actividades
contra a segurança da Estado»16,

passando cerca de oito meses,
incomunicável,

no

Aljube.

Esteve ainda encarcerado na
Penitenciária de Lisboa, antes
de ser enviado para o Forte de

Prisão do Aljube em Lisboa (col.
Avante!), in História de Portugal –
O Estado Novo II, 1996, p. 107.

Angra do Heroísmo, onde
esteve cerca de seis meses.

Finalmente, já em 1936, acabou por ser deportado para a vila da
Ribeira Brava, na Ilha de S. Nicolau, Cabo Verde. Neste último
local, Carlos Vilhena passou, desterrado, todo o período da Guerra
Civil de Espanha, que ia acompanhando através da correspondência
com os amigos da Metrópole e das emissões de rádio espanholas.
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Excerto de carta dirigida a Carlos Vilhena com a
celebre expressão anti - fascista, No Pasaran!!!, 1936.
PT/AMSC/PESS/CV/A-B/001.

Regressado

a Lisboa em 1939, Carlos Vilhena

permaneceria discreto até ao final da II Guerra Mundial, não havendo
notícias, nem do seu envolvimento em movimentos e intentonas
antifascistas, nem de perseguições policiais.

Em

1945 fundou o

Partido Trabalhista, na

clandestinidade, juntamente com Raul Rego, Vasco da Gama
Fernandes, Lello Portela e Natália Correia. Vilhena manteve-se

ligado a esta formação partidária até ao seu final, em 1947.
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A

partir de

1945,

Carlos Vilhena viveu um novo período
de prisões e interrogatórios sucessivos.
Logo a 23 de setembro foi detido, mais
de um mês, no Aljube, tendo sido
libertado na sequência de uma amnistia.
Em 1946, voltou a ser detido no Aljube,
«para averiguações»,17 permanecendo
incomunicável durante trinta e quatro
dias, saindo em liberdade condicional
em outubro desse ano. Foi preso em
maio do ano seguinte, devido à sua
participação na gorada Revolta da Junta
Militar de Libertação Nacional, desta
vez, ficou na Penitenciária, em regime
de isolamento, durante quatro meses,
Carlos Vilhena, in Diário
de Notícias (12 mar.
1975),
p.
7.

seguidos de mais onze meses nas
prisões de Caxias e do Aljube.

PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
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Entre

novembro

de 1949 e dezembro de 1950, Carlos Vilhena

voltou a ser detido pela Polícia Politica. No dia 28 de maio de 1951,
foi amnistiado e reintegrado no Exército pelo Decreto-lei n.º 38.267.
Em março de 1952, por envolvimento na Intentona de Henrique Galvão,

foi novamente preso.

Na primavera de 1958, o
capitão Vilhena juntou-se aos apoiantes da
candidatura do general Humberto Delgado

à Presidência da República, fazendo parte da
comissão central da mesma, e tendo um
papel relevante na fusão da candidatura de

Arlindo Vicente com a do General Sem Medo.
Face aos resultados eleitorais verifica-se
uma onda de indignação por todo o país,

com
em

paralisações de trabalho em Lisboa e
algumas localidades do

Postal
para
a
campanha eleitoral,
in Dossier Humberto

Delgado - O Seculo
Ilustrado,
N.º1910
(17 ago. 1974), p. 31.
PT/AMSC/AL/CMSC/GG-A.

Ribatejo,

Alentejo e Algarve. Em julho desse ano, o Partido Comunista
Português, promove uma “jornada nacional de protesto”.
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Capitão Carlos Vilhena (à esquerda, junto da mesa) no
Comício no Liceu Camões, 18 de maio de 1958, in
Memórias de Humberto Delgado, 1991.

Na madrugada de 12 de março de 1959, ocorre a
Revolta da Sé, uma conspiração militar e civil, participada por oficiais
de patente intermédia, entre os quais o Capitão Vilhena. Esta Revolta,
destinada a derrubar o Governo, contou com cumplicidades de
figuras de topo da hierarquia militar. Carlos Vilhena foi detido no dia

12 de março, enviado primeiramente para a, já sua conhecida, Cadeia
do Aljube, depois para a Casa de Reclusão do Governo Militar de
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Lisboa, na Trafaria, e finalmente para a Prisão do Linhó. No dia 1 de
agosto desse ano, ainda ele estava detido, foi publicado na Ordem do
Exército a sua passagem à situação de reforma.

Só no verão do ano seguinte, 1960, é que Carlos
Vilhena foi levado a julgamento. Segundo o Diário do Major Pastor
Fernandes, o capitão Vilhena terá mesmo declarado: «Durante a minha
longa vida já estive preso várias vezes, num total de 10 anos. Durante mais
de 2 anos estive incomunicável num quarto do Aljube, tendo sido em seguida
deportado para os Açores e, mais tarde, para África, e no entanto, Senhores
Juízes, é a primeira vez que estou a ser julgado! É assim a justiça da
polícia…»18. O Tribunal Militar Territorial condenou-o a vinte meses
de prisão, tendo saído em liberdade em 1963. Por esta altura, já com
setenta e cinco anos de idade, ainda esboçou a fundação de uma
Organização Republicana, acompanhando o seu pensamento de que a
história é feita em última análise com o gatilho. Em dezembro desse ano
foi ainda preso uma última vez, acusado de «actividades subversivas»19,
só voltando a ser libertado em meados de janeiro de 1964.
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Durante a sua vida atribulada,
preso mais de vinte vezes, suportando

Carlos Vilhena foi

várias formas de tortura e

incomunicabilidade. Um dos seus antigos companheiros de prisão
haveria de escrever: «(…) Era um excelente companheiro, amigo,
compreensivo, embora ao discutir fosse um vulcão e uma força ciclónica.
Chegava a ser terno e bom, animando todos os que se deixavam abater.
Narrador emérito, a sua voz, tonitruante, era deliciosa de ouvir contar um
mundo de coisas que o longo tempo de cadeia dava bem para escutar com
encanto. E era um nunca acabar de factos. Ele estivera em todas as
intentonas que até então se haviam feito no País contra o regime de Salazar

e começara no próprio 28 de Maio, onde representara a facção mais
progressista e que veio a ser empalmada pelos elementos reaccionários.»20
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Carlos Vilhena, in História de Portugal – O
Estado Novo II, 1996, p. 247.
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O Coronel Carlos Vilhena, com 88 anos, mostrando ao
redator do Diário de Notícias documentos e fotografias
referentes à Revolta da Madeira, que foi uma das
primeiras e das mais importantes manifestações contra a
ditadura (fotografia: Luís Saraiva), in Diário de Notícias,
[1977?]. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
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c
Carlos

om 85

Vilhena,

anos,

assiste

atentamente ao desenrolar dos
acontecimentos da Revolução de
Abril, não deixando de lutar para
corrigir

as

nomeadamente
respeito

às

injustiças,
no

suas

que

diz

promoções

militares. O Capitão considerava
Carlos
Vilhena: Homenagem 1980, p.
30. Imagem cedida por

que, por motivos políticos, não lhe

António Gonçalves Pereira à
Junta de Freguesia de Abela.

evoluir na carreira militar. Razão

Carlos

Vilhena,

in

fora dada a oportunidade de
pela

qual

empreendeu

conjunto de ações que conduziram à reposição da

um

justiça. Em

março de 1975, foi finalmente promovido a tenente-coronel e, em

1979, atingiu o posto de coronel.
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Carlos Vilhena durante a tomada de posse do directório da
Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, em 1976, in Carlos
Vilhena: Homenagem 1980, p. 30. Imagem cedida por
António Gonçalves Pereira à Junta de Freguesia de Abela.

Entretanto, nesta fase da sua vida, Carlos Vilhena
ainda pertenceu ao Tribunal Cívico Humberto Delgado (1977-78) e
foi vice-presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Homem.

Em finais da década de 70, com uma vida repleta de vivências de
amplitude nacional, Vilhena era a memória viva de acontecimentos
que transformaram a sociedade portuguesa durante o século XX.

Foi por diversas vezes convidado pela RTP, testemunhando
esses momentos, nomeadamente em documentários em que
evocou o 5 de Outubro de 1910 e a Campanha Eleitoral de
Humberto Delgado de 1958.
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Em

1980

foi

condecorado com o grau de Grande
Oficial da Ordem da Liberdade,
regressando à terra que o viu nascer
- Abela, para celebrar os aniversários,
cada vez mais próximos do seu
centenário. Eram festejos populares
que, para além da evocação da sua
Ruas enfeitadas com flores
de papel nas Festas de
Abela, 1990.

vida aventurosa, recordavam a terra e

PT/AMSC/AL/CMSC.

crescer21.

c

as pessoas que o viram nascer e

arlos de Jesus Vilhena morreu em Lisboa, no dia 31

de março de 1988, a poucos meses de fazer 100 anos, sendo sepultado

no talhão da Liga dos Combatentes do Cemitério do Alto de S. João.
A 7 de abril, o Parlamento aprovou um voto de pesar pelo seu
falecimento, reconhecendo-lhe importância na História da oposição ao

Estado Novo.
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Coronel

Carlos de Jesus Vilhena
19 de agosto de 1888 - 31 de março de 1988

O Coronel Carlos Vilhena, com 99 anos, in Jornal de Notícias
de Domingo (13 set. 1987), p. 6. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
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1 - 1987-09-13. Entrevista de Emília Gameiro ao Coronel Carlos Vilhena, publicada no
Jornal de Notícias de Domingo, p. 6-7. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
2 - 1986-10-10. Entrevista de João Paulo Velez ao Coronel Carlos Vilhena, publicada no
Diário do Alentejo, p. 8-9. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
3 - Ibid., nota 2.
4 - PÉLISSIER, René – História das Campanhas de Angola. Vol. 1 [2.ª Ed.]; p. 373.
5 - 2010-06-24. Entrevista de Joaquim Aguiar ao historiador Fonseca Sousa publicada
no Jornal de Angola [Em linha].
6 - Ibid., nota 1.
7 - Ibid., nota 2.
8 - Ibid., nota 2.
9 - Cf. Quionga. Enciclopaedia Britannica [Em linha].
10 - Note-se que a declaração formal de guerra entre a Alemanha e Portugal fora a 9 de
março de 1916.
11 - MALTEZ, José Adelino – Anuário do Portugal Contemporâneo: 1924 [Em
linha].
12 - Documento datilografado. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/002/3.
13 - Ibid., nota 12.
14 - Ibid., nota 12.
15 - À exceção de um incidente envolvendo alguns aviadores da Amadora, ocorrido a
12 de abril e prontamente sufocado pelas forças governamentais.
16 - VENTURA, António – Capitão Carlos Vilhena. História de Portugal. Dir. João
Medina. Vol. XIII, p. 248.
17 - Ibid., nota 16.
18 - Ibid., nota 12.
19 - Ibid., nota 16, p. 249.
20 - 1975-03-12. PEIXOTO, Jorge – O Capitão Vilhena na Cadeia de Caxias. Artigo
publicado no Diário de Notícias, p. 7-8. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
21 - Ibid., nota 2.

Q
48

ARQUIVO

MUNICIPAL

Bibliografia
AGUIAR, Joaquim - Um herói esquecido da luta anti-colonial. Jornal de Angola. [Em linha].
[Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://jornaldeangola.sapo.ao/regioes/lunda_norte/um_heroi_esquecido_da_luta_anticolonial
ABREU, António - Humberto Delgado e as eleições presidenciais de 1958. O Militante. [Em linha].
[Consult. ago. 2016]. Disponível em http://www.pcp.pt/publica/militant/236/p45.html
Boletins Individuais de Militares do CEP - Augusto de Jesus Vilhena, Tenente Cirurgião Dentista.
Acessível no Arquivo Histórico Militar, Lisboa, Portugal. PT/AHM/DIV/1/35A/1/08/2454.
Boletins Individuais de Militares do CEP - Carlos de Jesus Vilhena, 1º Sargento do Regimento de
Infantaria N.º28. Acessível no Arquivo Histórico Militar, Lisboa, Portugal.
PT/AHM/DIV/1/35A/2/57/53962.

CADENAS, Delfim - A Revolta de Fevereiro de 1927. Jornal Mapa. [Em linha]. [Consult. agos.
2016]. Disponível em http://www.jornalmapa.pt/2014/02/28/a-revolta-de-fevereiro-de-1927/
COUCEIRO, Henrique de Paiva – Angola (Dois Anos de Governo: Junho 1907- Junho 1909).
Lisboa: Edições Gama, 1948.
Diário da Assembleia da República [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/05/01/071/1988-04-08
DELGADO, Iva - Meu Pai, O General sem Medo, Memórias de Iva Delgado. Alfragide: Caminho,
2015.
FARINHA, Luís - Ditadura ou Revolução? A herança política e os caminhos incertos dos herdeiros da
I República. Comunicação & Cultura. [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/10469
GAMEIRO, Emília – Coronel Vilhena fez boa colecção de amores e de prisões. Jornal de Notícias de
Domingo (13 set. 1987) p. 6-7. PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
MADEIRA, João – Carlos Vilhena. Dicionário de História do Estado Novo. Dir. Fernando Rosas e
J. M. Brandão de Brito. Venda Nova: Bertrand. Vol. II (1996) p. 1010-1011.
- Tribunal Cívico Humberto Delgado, uma experiência breve (1977-1978) – Esquerda.net. [Em
linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em http://www.esquerda.net/artigo/tribunalc%C3%ADvico-humberto-delgado-uma-experi%C3%AAncia-breve-1977-1978/28229

Q
49

ARQUIVO

MUNICIPAL

Bibliografia
MALTEZ, José Adelino – Anuário do Portugal Contemporâneo [Em linha]. [Consult. jul. 2016].
Disponível em http://maltez.info/respublica/portugalpolitico/anuario
– Grupos Políticos Portugueses [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://maltez.info/respublica/portugalpolitico/grupospoliticos/1940%20partidos.htm
– Políticos Portugueses da Ditadura Nacional e do Estado Novo (1926-1974): Letra V. Respublica
[Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://maltez.info/respublica/Cepp/classe_politica/ditestnov/ditestnovv.html

– Revolução do Castelo. Respublica [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://maltez.info/respublica//Cepp/revoltas/ditadura_e_estado_novo/revolucao_do_castelo.
htm
MELO, Cássio Santos – Castro Soromenho e seus Contos na Lunda do Final da Década de 1920.
Revista Mosaico. Goiás: Mestrado em História da Pontifícia Universidade Católica. Vol. 6, N.º 1
(jan./jul. 2013) p. 25-38.
MOTA, Francisco Teixeira da – Henrique Galvão: Um Herói Português. Alfragide: Oficina do
Livro, 2011.
NEPOMUCENO, Rui – A Revolução Democrática da Madeira de 1931. Blog de Rui Nepomuceno.
[Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://ruinepomuceno.blogspot.pt/2010/02/revolucao-democratica-da-madeira-de.html
PEIXOTO, Jorge – O Capitão Vilhena na Cadeia de Caxias. Diário de Notícias. (1975-03-12), p. 7-8.
PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.

PÉLISSIER, René – História das Campanhas de Angola. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. Vol. 1
[2.ª ed.].
– História de Moçambique. Lisboa: Editorial Estampa, 2000. Vol. 2 [3.ª ed.].
PIMENTEL, Irene – Caminhos da Memória [Em linha]. [Consult. Ago. 2016]. Disponível em
https://caminhosdamemoria.wordpress.com/2009/01/18/18-de-janeiro-de-1934/
– A Ditadura Militar: a tomada de poder e os instrumentos de repressão. Não Apaguem a Memória
[Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em http://maismemoria.org/mm/2010/11/11/aditadura-militar-a-tomada-de-poder-e-os-instrumentos-de-repressao/

Q
50

ARQUIVO

MUNICIPAL

Bibliografia
– O «golpe da Sé». Caminhos da Memória [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
https://caminhosdamemoria.wordpress.com/2009/03/23/o-%C2%ABgolpe-da-se%C2%BB/

PINTO, Artur – Episódios do tempo do fascismo – 2. Caminhos da Memória [Em linha]. [Consult.
ago. 2016]. Disponível em https://caminhosdamemoria.wordpress.com/2009/10/12/episodiosdo-tempo-do-fascismo-%e2%80%93-2/
Quionga. Enciclopaedia Britannica [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
https://www.britannica.com/place/Quionga
Registos de Baptismos [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
http://digitarq.adstb.arquivos.pt/details?id=1210352
SANTOS, Miguel Dias – Arlindo Vicente e o Estado Novo: história, cultura e política. Coimbra:
Imprensa da Universidade, 2006.
SOARES, Mário – Portugal Amordaçado: depoimento sobre os anos do fascismo. Lisboa: Arcádia,
1974.
VELEZ, João Paulo – Coronel Carlos Vilhena, um alentejano que fez o 5 de Outubro “A coisa mais bela
no homem é o espítrito de rebeldia contra a ignorância”. Diário do Alentejo (10 out.1986) p. 8-9.
PT/AMSC/PESS/CV/A-A/003.
VENTURA, António – A Oposição ao Estado Novo. História de Portugal. Dir. João Medina.
Amadora: Clube Internacional do Livro. O «Estado Novo» II – Opressão e Resistência. Vol. XIII
(1996) p. 149-205.

– Capitão Carlos Vilhena. História de Portugal. Dir. João Medina. Amadora: Clube Internacional do
Livro. O «Estado Novo» II – Opressão e Resistência. Vol. XIII (1996) p. 247-249.
VENTURA, António Pires – A Oposição e a integração de Portugal na ONU e na NATO. Revista
Militar. [Em linha]. [Consult. ago. 2016]. Disponível em
https://www.revistamilitar.pt/artigo/1092

Q
51

ARQUIVO

MUNICIPAL

Ficha Técnica

Propriedade:
Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Coordenação:
Divisão de Cultura e Desporto | Arquivo Municipal

janeiro 2017

c

cili et
documentos com história

