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A NEUTRALIDADE DA ITÁLIA NO INÍCIO DA GRANDE GUERRA 
 
 
 

Em 1882, quando a Itália temeu que as ambições da França no Norte de África pusessem em 
risco a sua presença naquele continente, procurou aproximar-se da Alemanha. Bismarck, fiel à 
aliança com a Áustria e sabendo das reivindicações italianas sobre o Alto-Adige, o Trentino e 
outros territórios banhados pelo Adriático, encaminhou as pretensões de aliança do governo de 
Roma para Viena. Com o assentimento da Áustria, o acordo designado por Tripla Aliança foi 
assinado em 20 de Maio, com validade por cinco anos. Sendo a Áustria o exemplo mais relevante 
de inimigo histórico da Itália, cuja unificação se fizera, em boa parte, à custa da conquista de 
territórios por ela dominados – mas não de todos os que os Italianos desejavam –, esta aliança 
contra o sentido da História deve ter feito Giuseppe Garibaldi dar algumas voltas na sua sepultura. 

Nessa época, eram excelentes as relações entre a Grã-Bretanha e os dois Impérios Centrais e 
ainda estava longe o entendimento entre a França e a Rússia. Conhecendo as limitações da Itália 
decorrentes da geografia, designadamente a sua dependência do transporte marítimo, o ministro dos 
Negócios Estrangeiros italiano, Pasquale Mancini, logrou que ao tratado fosse anexada uma 
declaração, na qual se afirmava que o estipulado no seu articulado em caso algum podia ser 
considerado como dirigido contra a Inglaterra. Esta declaração, todavia, deixou de figurar na 
documentação das renovações subsequentes. 

Em Fevereiro de 1887, prestes a completar-se o prazo de validade de cinco anos do tratado 
da Tripla Aliança, foi o mesmo renovado, em acto que decorreu na capital alemã, sob a égide de 
Bismarck. Na mesma ocasião, foram assinados outros dois tratados, um entre a Itália e a Alemanha 
e outro entre a Itália e a Áustria-Hungria, os quais conferiam à aliança algumas particularidades 
diferentes das do compromisso de 1882 e lhe retiravam o carácter unicamente defensivo. A Áustria 
chegava a um acordo com a Itália sobre as questões da Europa de Leste e proibiam-se mutuamente 
de ocupar, de forma permanente ou temporária, qualquer território na Península Balcânica, sem 
prévio entendimento e sem compensações recíprocas (artigo 7.º). 

Com bastante antecedência, as três potências iniciaram negociações para a segunda 
renovação do tratado da Tripla Aliança. O novo acordo seria assinado, em Berlim, em 6 de Maio de 
1891. Desse novo texto, tem importância reter o que ficou disposto no seu artigo 7.º no tocante à 
política balcânica, dada a sua influência no posicionamento da Itália nas vésperas do início da 
Grande Guerra: 

 
A Áustria-Hungria e a Itália, não tendo em vista senão a manutenção, tanto quanto possível, 

do statu quo territorial no Oriente, comprometem-se a usar a sua influência para prevenir toda e 
qualquer modificação territorial que prejudique uma ou outra das potências signatárias do 
presente tratado. Para tal, permutarão todas as informações, de modo a esclarecerem-se 
mutuamente sobre as suas próprias disposições, assim como sobre as de outras potências. No 
entanto, no caso em que, pelo desenrolar dos acontecimentos, a manutenção do statu quo nas 
regiões dos Balcãs ou das costas e ilhas otomanas no Adriático e no Mar Egeu, se torne 
impossível, e que, seja em consequência da acção de uma potência terceira seja de outro modo, 
a Áustria-Hungria ou a Itália se vejam na necessidade de o modificar por uma ocupação da sua 
parte, permanente ou temporária, esta ocupação só terá lugar depois de um acordo prévio 

entre as duas potências, baseado no princípio de uma compensação recíproca por qualquer 
vantagem, territorial ou outra, que cada uma delas obteria como acréscimo ao statu quo actual, 

e dando satisfação aos interesses e às pretensões bem fundadas das duas partes.1 
 
A monarquia italiana, receosa das ambições austro-húngaras nos Balcãs, procurava receber, 

em troca da sua participação na Tripla Aliança, a garantia de que, no refluxo do Império Otomano 
na região, nada se passaria que não lhe trouxesse vantagens territoriais a negociar com o poderoso 
vizinho do Norte. Mas a desconfiança sentida pelos Italianos era histórica e requeria outros 

                                                 
1 PRIBRAM, Alfred, The secret treaties of Austria-Hungary – 1879-1914, Vol. I, p. 224. Sublinhado nosso. 
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cuidados. Assim, no meio do maior secretismo, a Itália e a França iriam celebrar, em 30 de Junho de 
1902, um pacto de neutralidade, que interditava a ambos os Estados tornarem-se auxiliares ou 
instrumentos de uma agressão contra o outro Estado.2  
 Se a situação diplomática se ia desenhando em cores cinzentas, no plano militar, apesar das 
feridas de natureza histórica, a preparação seguia a lógica da aliança existente. Desde 1908 que o 
Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) era o general Alberto Pollio, o qual, interpretando o 
sentido da Tripla Aliança ‘à letra’, se tornou um firme colaborador dos seus congéneres alemão e 
austro-húngaro. Toda a sua acção de comando se centrou, desde que assumiu funções, nos 
preparativos e estabelecimento de ligações com os exércitos seus aliados, granjeando-lhe grandes 
simpatias e respeito nas outras duas potências da Tripla Aliança. 
 

 
O general Pollio e o 1.º Ministro Antonio Salandra 

 
Quis o destino que Pollio viesse a falecer, subitamente, na noite de 30 de Junho para 1 de 

Julho de 1914, vítima de doença cardíaca de que havia tempos sofria. O primeiro-ministro Salandra 
– que, no seu íntimo, já se havia desligado da Tripla Aliança –, deve ter dado um suspiro de alívio. 
Com Pollio vivo, não é certo que fosse igual a atitude da Itália perante o início da guerra. O 
imperador Francisco José, ao ter conhecimento do falecimento de Pollio, não escondeu que sentia 
maior pesar pela morte do general italiano do que pela do herdeiro Francisco Fernando, assassinado 
em Sarajevo dois dias antes. Percebera muito bem que a perda do CEME italiano era uma má 
notícia para o seu Império. 
 A Pollio sucedeu o general Luigi Cardona, o qual viria a assumir funções em 27 de Julho de 
1914. Estando já em curso a crise que desaguaria na guerra, Cardona não fez mais do que 
prosseguir a linha traçada pelo seu antecessor, pelo que logo deu instruções no sentido de elevar o 
grau de prontidão das unidades localizadas próximo da fronteira com a França, de preparar as 
unidades que tinham sido prometidas à Alemanha para actuar na fronteira do Reno e diversas outras 
directivas com idêntico fim. Dessas medidas, Cardona enviaria um Memorando Sintético sobre a 

Concentração Noroeste e sobre o transporte para a Alemanha da maior força possível ao rei Vítor 
Emanuel III, do qual o soberano mandou acusar a recepção com uma menção de aprovação. O 
primeiro-ministro António Salandra viria a declarar, anos depois do final da guerra, que 
desconhecia este memorando, do qual apenas tomara conhecimento, em 1925, através de um livro 
de memórias de Cardona, e que, se dele tivesse tido conhecimento, teria sugerido ao general para 
«não se incomodar»3. É claro que Salandra acharia natural que a iniciativa de conter o planeamento 

                                                 
2 O texto deste acordo só seria revelado em 1920, mas várias indiscrições foram tornando mais ou menos evidente que a 
Itália não combateria, numa guerra, ao lado dos seus aliados da Tripla Aliança. 
3 SALANDRA, Antonio, La Neutralità Italiana, p. 264. 



 3 

militar não fosse da sua própria responsabilidade, mas isso representava a mais completa ignorância 
de como funciona um exército. 
 

 
Marquês de San Giuliano, ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Itália 

 
 Quando, na manhã de 24 de Julho de 1914, o governo de Viena deu a conhecer os termos do 
ultimato à Sérvia nas principais capitais europeias, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, 
marquês de San Giuliano, não tardou a informar o embaixador alemão, Hans von Flotow, de que, 
uma vez que a Áustria não tinha consultado o seu aliado...  
 

...antes de enveredar por um comportamento tão portentosamente agressivo [...] a Itália não 
se podia considerar vinculada a quaisquer outras consequências [...] A nota austríaca estava 
redigida de forma tão agressiva e inábil que a opinião pública da Europa e de Itália estaria contra 
a Áustria. [...] O acordo da Tripla Aliança era um compromisso para uma guerra defensiva; a 
Áustria estava, agora, a proceder agressivamente; a Itália, consequentemente, mesmo na 

eventualidade de uma intervenção russa, não será obrigada a mais qualquer empenhamento.4 
 
 Apenas dois dias depois, San Giuliano recebia de novo o embaixador germânico e, aludindo 
ao Irredentismo italiano5, acrescentava à argumentação anterior: 
 

 A acção da Áustria inspira grande inquietude em Itália, visto que no futuro poderia proceder 

do mesmo modo contra a Itália por causa do Irredentismo.6 
 
 Apesar de estas declarações serem bastante elucidativas, tanto Berlim como Viena se 
mantiveram na expectativa de obter do governo italiano uma atitude de maior cooperação. Ciente 
das desvantagens decorrentes de uma neutralidade italiana numa guerra europeia, a diplomacia 
alemã esforçou-se por convencer o governo de Viena de que era imprescindível manter a Itália 
ligada à Tripla Aliança. Nesse sentido, em 27 de Julho, o ministro dos Negócios Estrangeiros 
alemão, Gottlieb von Jagow, telegrafou para o embaixador alemão em Viena: 
 

Sua Majestade o Imperador considera indispensável que a Áustria chegue a um entendimento 
com a Itália no que se refere ao artigo 7.º e à questão das compensações. Sua Majestade 

                                                 
4 FAY, Sidney, The Origins Of The World War, Vol. II, p. 407. 
5 O Irredentismo, em termos de geopolítica, representa as aspirações de um povo a completar a sua própria unidade 
territorial. No caso italiano, tratava-se de concluir a Unificação iniciada na segunda metade do século XIX. 
6 ALBERTINI, Luigi, Le Origini della Guerra 1914, Vol. III, p. 372. 
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encarrega-me de comunicar as suas instruções para Sua Excelência, e pede que as dê a conhecer 

ao conde Berchtold.7 
 
No dia seguinte, 28, Francisco José assinou a declaração de guerra à Sérvia, imediatamente 

notificada por telegrama, e, a 29 de Julho, a artilharia austríaca abriu fogo sobre Belgrado, cortando 
pela raiz qualquer hipótese de solução negociada, 
 Entretanto, nos derradeiros dias de Julho, não se registou qualquer modificação da posição 
italiana nem da parte do governo de Viena. Em 1 de Agosto, o embaixador alemão, Flotow, pediu 
para ser recebido por San Giuliano. Depois de o informar de que o governo de Berlim declarara o 
“perigo de guerra”, ao qual se seguiria a mobilização e a declaração de guerra à Rússia e à França, 
acrescentou:  
  

  A Alemanha espera que a Itália cumpra as suas obrigações decorrentes do tratado.  
 

Em resposta, San Giuliano afirmou textualmente o seguinte:  
 
De acordo com o Presidente do Conselho e no seguimento do Conselho de Ministros de 

ontem, a Itália, segundo o espírito e a letra do tratado da Tripla Aliança, não se considera 

obrigada a tomar parte nesta guerra, a qual não tem carácter defensivo.8 
 

  
Primeira página do Corriere della Sera de 1 de Agosto de 1914 

 
Depois, acrescentaria que, embora a Itália se não sentisse obrigada a entrar na guerra, 

reservava a opção de... 
 
...subsequentemente, considerar como poderia ir em auxílio dos seus aliados, quando e se os 

seus interesses forem salvaguardados por acordos prévios e precisos.9  
 
Esta alusão a uma possível futura beligerância, salvaguardada “por acordos prévios e 

precisos” é, porventura, o ponto fraco de toda a argumentação italiana. Começavam por dizer que se 
não verificavam as condições previstas no tratado, mas, uma boa promessa de ganhos territoriais 
talvez os fizesse mudar de ideias. Esta atitude algo vaga, ao chegar ao conhecimento do embaixador 
austríaco em Roma, Kajetan von Mérey, merecer-lhe-ia o seguinte comentário: 

                                                 
7 POINCARÉ, Raymond, The origins of war, p. 219. 
8 ALBERTINI, Luigi, Idem, Vol. III, p. 331. 
9 JOLL, James, The Origins of the First World War, pp. 34-35. 
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Fiquei com a impressão de que é uma questão de chantagem...[...] A Itália o que pretende é 

ser paga antecipadamente, tenha a guerra características locais ou gerais.10 
 
Embora nesta data a Grã-Bretanha ainda se não tivesse declarado em guerra com a 

Alemanha (só o faria a partir das 23 horas de 4 de Agosto), essa possibilidade era um argumento de 
peso para a contenção italiana e era do conhecimento dos governos alemão e austro-húngaro. De 
facto, nenhum dos membros da Tripla Aliança se encontrava, por razões geopolíticas, mais 
vulnerável do que a Itália ao poderio naval britânico (a que se juntaria o francês). E essa 
circunstância foi igualmente tida em conta em Berlim, fazendo parte dos esforços de última hora no 
sentido de manter a Grã-Bretanha fora do conflito.  

Posteriormente, apesar dos termos da declaração de guerra da Alemanha à França fazerem 
deste país o agressor, o governo de Roma, liderado por António Salandra, confirmou que não 
entendia oportuno envolver-se no conflito, declarando a sua neutralidade em 3 de Agosto. Tão-
pouco terá acreditado na versão alemã sobre as violações francesas, o que, nos estritos termos do 
tratado, o dispensava de qualquer colaboração.  

Para todos os intervenientes na crise que conduziu ao início da Grande Guerra, não foi 
difícil interpretar a que “acordos prévios e precisos” se referia o governo de Roma para passar à 
beligerância. Era bastante evidente que, por motivos históricos, estavam em causa o Trentino, o 
Alto-Adige e Trieste, províncias com importantes percentagens de italianos que se encontravam sob 
domínio austríaco. Se a França aspirava a recuperar a Alsácia e a Lorena, também os Italianos 
sonhavam com a integração daqueles territórios, se necessário através de uma guerra. E, se a 
Alemanha e a Áustria-Hungria disso tinham conhecimento, também o tinham a França, a Grã-
Bretanha e a Rússia. 
 

 
A tracejado, as regiões do Império Austro-Húngaro reclamadas pelos Irredentistas italianos 

 
Em Berlim e Viena, a desilusão causada pela neutralidade italiana, apesar de amortecida 

pela linguagem diplomática, foi enorme. Nas chancelarias dos dois impérios centrais, a hipótese de 
a Itália se tornar beligerante ao lado da Grã-Bretanha e da França foi desde logo admitida como 
possível. No imediato, portanto, sendo um mal menor, importava desenvolver esforços no sentido 
de manter a Itália na sua anunciada neutralidade.  

Em Itália, a nível interno, o apoio à participação na guerra era muito reduzido, factor que o 
governo de Roma não se coibiu de esgrimir, por diversas vezes, nas conversações com alemães e 
austríacos. Além de ser essa a opinião maioritária no parlamento, católicos e socialistas coincidiam 
nessa posição. Uma das figuras mais destacadas do socialismo italiano, Benito Mussolini, editor do 
Avanti!, fora mesmo ao ponto de ameaçar com uma revolução, no caso de o governo decidir a 
entrada na guerra. 

                                                 
10 Ibidem, p. 35. 
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Benito Mussolini, editor do Avanti! e dirigente do Partido Socialista Italiano 

ao iniciar-se a 1.ª Guerra Mundial 

 
Apesar da declaração de neutralidade, o governo de Salandra percebeu rapidamente que, 

numa Europa em guerra, a possibilidade de a Itália ser arrastada para o conflito, mais tarde ou mais 
cedo, era uma enorme probabilidade. De momento, o país estava longe dos níveis de preparação 
militar para permitir um honroso envolvimento na guerra. Dos cerca de 1.300.000 homens que o 
Estado-Maior italiano estimava serem necessários para a defesa do território italiano, somente 
400.000 se encontravam prontos a combater.  
 
 
David Martelo – Setembro de 2017 


