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1915 – A ITÁLIA ENTRA NA GUERRA AO LADO DAS POTÊNCIAS 

DO ‘ENTENDIMENTO CORDIAL’ 

 
 

Enquanto na Europa se desenvolviam as operações iniciais da guerra, surgiram na vida 
política italiana os primeiros apelos ao intervencionismo. E, este apelo, fundado na história recente 
do reino e nas campanhas da Unificação – em grande parte contra o ancestral inimigo austríaco –, 
apontava a adesão aos aliados do Entendimento Cordial como a única atitude verdadeiramente 
patriótica. Desse posicionamento ideológico deram ampla divulgação os Irredentistas, levando 
consigo uns indecisos Nacionalistas. Mas eram uma minoria quando comparados com o conjunto 
formado pelos Católicos e pelos Socialistas, adeptos da neutralidade. 
 

 
Manifestação a favor da guerra – Bolonha 1914 

 
Entretanto, ao aproximar-se o final do Verão de 1914, Mussolini deixou o seu 

posicionamento neutralista e abraçou a do intervencionismo, mas não no seio da aliança com a 
Alemanha e a Áustria e sim ao lado das Potências Aliadas. Esta mudança custar-lhe-ia a expulsão 
do Partido Socialista, deixando consequentemente a direcção do jornal Avanti! para logo fundar, em 
Milão, outro jornal, Il Popolo d’Italia, do qual fez um activo órgão do intervencionismo. Mas talvez 
ainda mais do que o novo jornal de Mussolini, o grande suscitador e intérprete dos elementos 
emocionais necessários para o levantamento intervencionista seria o poeta Gabriele D’Annunzio, o 
qual, desde o seu exílio em Paris, logo foi acarinhado pelo governo francês, desejoso de ver a Itália 
a juntar-se ao campo aliado. Não tardou que a ‘maioria silenciosa’ dos italianos favoráveis à 
neutralidade parecesse inexistente, face às manifestações de rua e às publicações dos 
intervencionistas. 
 

 
Primeira página do 1.º número de Il Popolo d’Itália, tendo sobreposta uma página do Avanti! 

com acusações de traição a Mussolini 
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A Igreja Católica, porém, tinha sobre a questão da guerra europeia uma visão política que ia 
além do simples desejo de manter a paz em Itália. De resto, não é possível falar da Igreja italiana 
sem falar da Santa Sé. Acontece que, pouco depois do início das hostilidades, faleceu o papa Pio X. 
Para o trono de S. Pedro foi, então, eleito o cardeal (italiano) Della Chiesa, arcebispo de Bolonha, 
que tomou o nome de Bento XV. Era proveniente de uma grande família italiana e fizera a sua 
carreira sacerdotal menos no pastoreio das almas e mais na diplomacia. Sem surpresa, tornar-se-ia 
um papa político. Nessa condição, ambicionava acolher em Roma a futura Conferência de Paz, 
objectivo que, naturalmente, implicava que a Itália se mantivesse neutral. Daí a contribuição dada 
pelo movimento católico italiano à manutenção da neutralidade. 
 
 

 
Que se eleve das praças a solene advertência aos governantes 

Basta de adiamentos neutrais: a hora de agir chegou! 
 
 
Nova frente naval e terrestre no Mediterrâneo Oriental 
 

Em Janeiro de 1915, havia já, no governo britânico e na Royal Navy, um apoio significativo 
à ideia de uma expedição contra os estreitos turcos. Nos meios governamentais franceses, face ao 
impasse que se vivia na Frente Ocidental, uma tal operação era, igualmente, aceite como forma de 
procurar a decisão noutro teatro de operações. Joffre, como seria de esperar, opunha-se-lhe com 
firmeza, argumentando que isso significaria distrair unidades que lhe fariam falta para romper o 
dispositivo alemão. 

Reunidos, finalmente, os necessários consensos político e militar, a operação naval 
associada à expedição iniciou-se, em 19 de Fevereiro, com estrepitoso impacto político. O facto das 
duas principais potências ocidentais darem mostras de querer abrir uma frente no Sudeste Europeu 
levou alguns países da região, até aí prudentemente neutros, a admitir a hipótese de juntarem forças 
com os Aliados. Foi o caso, designadamente, da Itália, da Grécia e da Bulgária – esta última 
interrompendo negociações que a aproximavam dos Impérios Centrais. 

Com os Aliados empenhados em operações no Mediterrâneo Oriental, começou a fazer 
sentido o estabelecimento de uma política de aproximação à Itália. Em Março de 1915, o 
embaixador italiano em Londres iniciou conversações com Sir Edward Grey, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, para apurar quais as compensações territoriais que a Itália poderia obter de 
uma eventual participação na guerra ao lado dos Aliados. Esses contactos prosseguiram no mês 
seguinte. Para o governo de Roma, a situação de total empenhamento da Áustria-Hungria e da 
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Alemanha – seus parceiros na Tríplice Aliança – parecia atenuar consideravelmente os riscos de 
uma mudança de campo. Em contrapartida, uma tal hipótese poderia revelar-se bastante lucrativa. 

O povo italiano, na sua esmagadora maioria, estava pouco inclinado ao envolvimento na 
guerra. Todavia, a 26 de Abril de 1915, a Itália, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, firmaram 
secretamente o Tratado de Londres, pelo qual o primeiro daqueles países se comprometia a juntar-
se aos Aliados no espaço de um mês. Winston Churchill recordaria, assim, as atribuladas condições 
em que se haviam concebido os termos do tratado: 

 
Os termos do tratado [...] revelam com dolorosa clareza a desesperada carência dos três 

Aliados naquela conjuntura. Bloqueados na mortífera luta, arriscando-se a terem de encarar de 

frente um colapso russo e com a sua própria existência em causa, nem Britânicos nem Franceses 

estavam inclinados a ser muito exigentes no tocante ao preço que teriam de pagar ou prometer 

pagar para que uma nova potência de primeira grandeza acedesse à aliança. Os negociadores 

italianos, profundamente conscientes da nossa ansiedade, estavam determinados a fazer a mais 

vantajosa negociação a favor do seu país.
1  

 
E assim seria. As outras potências aliadas acordaram em reconhecer o direito da Itália a 

anexar as províncias da Áustria de maioria italiana (Trentino e Trieste) e o arquipélago do 
Dodecaneso, no mar Egeu, até então pertencente ao Império Otomano. A 23 de Maio, por 
conseguinte, a Itália declarou guerra à Áustria-Hungria, não o fazendo, porém, relativamente à 
Alemanha. 
 

       
Imprensa militante 

Enquanto o Avanti! titulava, em 26 de Julho, A CAMINHO DE NOVA CARNIFICINA DOS POVOS, 
o Il Popolo d’Italia subtitulava, em 24 de Maio, POVO, OS DADOS ESTÃO LANÇADOS: É PRECISO VENCER! 

 
 A maior parte dos 700 km da fronteira austro-italiana corria ao longo da cadeia alpina. O seu 
traçado, no entanto, dava aos Austríacos o domínio da generalidade das cristas. Assim, ao 
iniciarem-se as operações militares, o exército italiano – nem por isso grandemente preparado para 
o efeito – já estava em notória desvantagem estratégica. Não admira, portanto, que a campanha 
tenha corrido mal para os Italianos, praticamente desde o começo dos combates. 

                                                 
1 CHURCHILL, Winston, The World Crisis, 1911-1918, p. 444. 
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Com a obsessão da salvaguarda do segredo, o chefe do governo italiano manteve o Estado-
Maior das Forças Armadas na ignorância dos compromissos assumidos no Tratado de Londres até 
ao dia 5 de Maio, isto é, a menos de três semanas do início das hostilidades. Não admira, portanto, 
que o empenhamento operacional dos primeiros meses de guerra tenha revelado graves sintomas de 
impreparação. 

Apesar de se apresentar no início da guerra com 25 divisões de infantaria e 4 de cavalaria e 
de dispor de um excelente corpo de oficiais, o exército italiano possuía apenas duas brigadas de 
tropas alpinas. A maior parte dos seus soldados não adquirira, por conseguinte, treino adequado ao 
combate em alta-montanha. No capítulo cada vez mais decisivo do potencial de fogo, dispunham 
apenas de 120 bocas-de-fogo de artilharia pesada e 700 metralhadoras. Outro material bem menos 
sofisticado, como as tesouras corta-arame, nem sequer 
existiam nas dotações do exército italiano. 

Os Austro-Húngaros – empenhados na frente da 
Galícia e confiados na neutralidade italiana – guarneciam a 
fronteira sul com apenas 45 batalhões. No entanto, duas 
semanas depois da declaração de guerra, já tinham sobre a 
fronteira italiana um total de 280 batalhões, pertencentes a 
12 corpos de exército. 

O Chefe do Estado-Maior italiano era o general 
Luigi Cadorna, o qual, nos termos da Constituição do 
reino, assumia, em tempo de guerra, poderes quase 
absolutos no teatro de operações. O resultado não foi 
brilhante no capítulo das relações com os seus 
subordinados, a quem tratou com impiedosa dureza. Mas o 
efeito mais funesto de um conceito de disciplina sem 
limites foi a persistência em acções ofensivas frontais, sem 
qualquer hipótese de êxito, e a aceitação de pesadas baixas, 
como se de uma fatalidade se tratassem.                                                                                                           

      O general Luigi Cadorna, Chefe do Estado-Maior italiano 
 

Junho de 1915 – Início das operações  
 
 

  
                                              Frente italiana em 1915                                                           O rio Isonzo, a norte de Gorizia 

 
A primeira ofensiva italiana orientou-se para a fronteira nordeste. A 23 de Junho de 1915, 

iniciou-se a primeira de uma série de onze batalhas do Isonzo (ou doze, contando com a batalha de 
Caporetto). O conceito operacional de Cadorna resumia-se a uma sucessão de absurdos ataques 
frontais, durante os quais a infantaria, desprovida de material para cortar o arame farpado, era 

Fronteira de 1915 
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impiedosamente alvejada pelos defensores austríacos. Nos terrenos da região, extremamente 
rochosos, a explosão das granadas de artilharia e morteiro provocavam inúmeros projécteis 
secundários que aumentavam consideravelmente o número de baixas. O elevado número de mortos 
e feridos, em ambos os lados, seria, de resto, uma constante de toda a campanha do Isonzo.  
 

 
 

Depois da primeira ofensiva, Cadorna ordenou uma segunda, que se estendeu de 18 de Julho 
a 3 de Agosto, igualmente sem resultados de alguma utilidade e à custa de severas perdas. Nada 
tendo aprendido com a enormidade do sacrifício, Cadorna aproveitou a chegada de novas unidades 
entretanto constituídas para lançar, em 18 de Outubro, a 3.ª ofensiva do Isonzo, mediante a qual o 
dispositivo italiano lograria avançar umas centenas de metros. Em 7 de Novembro, uma força sob o 
comando do tenente-coronel Peppino Garibaldi, neto de Giuseppe Garibaldi, conquistou o Col di 
Lana, para, logo no dia seguinte, ser forçada a recuar perante a pressão dos Austríacos. 

Ainda antes do final do ano, desenrolar-se-ia uma 4.ª ofensiva, ainda desta vez com 
resultados idênticos aos das anteriores. Por essa altura, a frente do Isonzo – com uma extensão de 
apenas 100 km – havia estabilizado com ganhos insignificantes por parte dos Italianos, embora à 
custa de 60.000 mortos e 170.000 feridos. 

Em Roma, o governo começava a duvidar das capacidades de Cadorna para a missão de que 
estava incumbido, surgindo opiniões no sentido da sua exoneração. O primeiro-ministro Salandra, 
mostrando-se aberto a considerar a substituição do generalíssimo, colocou como condição prévia 
que lhe indicassem o nome do substituto. Nenhum dos membros do governo se atreveu a avançar 
com um nome e Cadorna continuou no seu quartel-general de Udine. 

O desenrolar da campanha tinha, por outro lado, tranquilizado os Impérios Centrais. Parecia-
-lhes, por essa altura, que a frente italiana não seria fonte de grandes preocupações. 
 
 
David Martelo – Setembro de 2017 


