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1916 – 1917 

DA NOVA FRENTE ITALIANA NO TRENTINO AO DESASTRE DE CAPORETTO 

 
 
 Na frente do Isonzo, o Inverno de 1915-1916 seria um período de relativa acalmia. Os 
Italianos aproveitaram esse decréscimo na actividade operacional para incrementar o seu 
potencial de combate. Nas primeiras semanas de 1916, podiam contabilizar-se alguns 
progressos significativos relativamente ao início das hostilidades: o número de batalhões de 
infantaria crescera de 560 para 693 e as bocas-de-fogo de artilharia de 1.788 para 2.068. Os 
efectivos empenhados na zona de combate também haviam aumentado de um milhão para um 
milhão e meio de homens. 
 Do lado austro-húngaro, Conrad von Hötzendorf – aliviado pela situação favorável nas 
frentes russa e sérvia – preparou as suas tropas para atacar os Italianos fora do sector do 
Isonzo: a fronteira do Trentino, imediatamente a norte de Verona (ter em atenção que, até 
1918, as regiões de Trento e Bolzano faziam parte da Áustria). Era, de resto, o eixo de 
penetração mais favorável aos Austro-Húngaros, marchando de terreno dominante, e era, 
também, o que mais directamente conduzia ao coração de Itália. Da fronteira de então à cidade 
de Verona não iam mais do que 45 km, entrando-se imediatamente na vasta planície do rio Pó. 
   

 
 
Ao iniciar-se a guerra com a Itália, o alto-comando austríaco mandou guarnecer a 

fronteira alpina nas posições consideradas mais favoráveis. Daqui resultou que a linha das 
defesas austríacas corria, nalgumas zonas do sector do Trentino, claramente a norte da fronteira 
política. Foi a partir dessa linha, portanto, que von Hötzendorf deu início, em 15 de Maio de 
1916, à grande ofensiva – Strafexpedition – sobre o sector alpino central, entre o lago de Garda 
e o rio Brenta. 
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A ofensiva foi precedida de uma arrasadora preparação de artilharia, na qual 
participaram 2.000 bocas-de-fogo de diversos calibres. Embora os defensores italianos se 
tenham aguentado bem nas alas, o sector central cedeu e as tropas austríacas foram alargando 
uma bolsa cujo vértice se quedou, por alturas de 17 de Junho, a 30 km de Vicenza. Com este 
súbito avanço, o exército austríaco ameaçava abertamente a retaguarda do dispositivo do 
Isonzo. Acto contínuo, a demissão de Cadorna começou a ser exigida nos meios políticos de 
Roma. No entanto, quem acabou por pedir a exoneração foi o próprio chefe do governo 
italiano, António Salandra. Enquanto a crise política seguia os seus termos, as tropas italianas 
lograram contra-atacar com sucesso no sector alpino, recuperando, nos primeiros dias de Julho, 
praticamente todo o território perdido na segunda metade de Maio. 
 Consolidada a frente no Trentino, Cadorna considerou que havia, de novo, condições 
para atacar no Isonzo. A 6 de Agosto, portanto, começou a 6.ª batalha do Isonzo. A 9, o 3.º 
Exército, do duque d’Aosta, conquistou Gorizia, aproveitando uma fase da guerra em que a 
vantagem, em divisões, estava do lado italiano (17 para 8). Na mesma ocasião, as tropas 
italianas conseguiram estabelecer uma cabeça-de-ponte no agreste planalto do Carso. Esta 
primeira vitória com algum impacto político – 
apesar de obtida à custa de pesadas baixas – 
serviu para restabelecer os níveis de confiança 
das tropas de Cadorna e, afastou, de momento, a 
possibilidade da sua demissão. 

Na vertente política, a vitória de Gorizia 
trouxe para a Itália um acréscimo de respeito 
dentro do campo aliado. Foi, todavia, causa de 
algumas medidas cuja verdadeira amplitude e 
consequências não trouxeram quaisquer 
vantagens para o reino transalpino. A primeira 
medida foi a declaração de guerra à Alemanha, 
em 29 de Agosto de 1916. A segunda foi o envio 
de um corpo expedicionário para reforçar o até aí 
inútil exército aliado de Salónica. 

Até ao fim de 1916, Cadorna levou as 
suas tropas a mais três ofensivas na frente do 
Isonzo, na vã tentativa de alcançar Trieste. Iam já 
em nove as batalhas do Isonzo. 
 
A retaguarda vacila 

 
 Entretanto, no plano interno, a situação na retaguarda italiana começava a dar sinais de 
insatisfação. No início da guerra, o Partido Socialista adoptara uma atitude de “não aderir nem 
sabotar”. Para eles, a verdadeira guerra era a ‘luta de classes’. Todas as outras não passavam de 
‘enfermidades do capitalismo’. Se bem que dirigentes como Filippo Turati e Claudio Treves 
conseguissem ver que a guerra se transformara num conflito de povos e se esforçassem por se 
adaptar a essa realidade, a grande massa dos militantes não acompanhou essa reorientação e 
começou a opor-se. Depois de dois anos de sacrifícios, sem resultados visíveis, os próprios 
soldados mobilizados começavam a dar ouvidos às vozes do pacifismo, mas onde o resultado 
obtinha um apoio mais visível era nas cidades mais importantes e nas zonas industriais. O 
epicentro desta agitação encontrava-se em Turim, capital da indústria automóvel. Ali chegou, 
em Agosto de 1917, uma delegação do Soviete de S. Petersburgo, ocasião aproveitada para o 
desenvolvimento de uma forte propaganda revolucionária, que deixou entusiasmados os 
camaradas italianos. Nessa mesma ocasião, uma falta generalizada de pão veio a provocar 
tumultos que originaram a perda de cerca de cinquenta vidas. 
 Turati lança, então, o slogan “NÃO a outro Inverno nas trincheiras”. A ideia de um 
Partido Socialista pacifista mexeu com a posição do Vaticano e de muitos católicos, os quais 
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não queriam deixar isolados no campo da paz uma formação política a que eram 
maioritariamente desafectos. Assim, para se combaterem entre si, acabaram por se somar.  

Por essa altura, estavam em curso algumas tentativas internacionais para pôr termo à 
guerra. Sabendo dessas iniciativas, sobretudo as que eram conduzidas pelo príncipe Sixto de 
Bourbon-Parma1 junto do novo imperador austríaco, Carlos I, o Vaticano emitiu uma exortação 
às potências beligerantes no sentido de trabalharem para um acordo ‘justo’ que pusesse fim à 
‘inútil carnificina’. É claro que a propaganda pacifista se encarregou de ampliar o apelo papal, 
lançando uma mensagem desmoralizante sobre as tropas que combatiam. 

Na frente de combate, Cadorna aproveitara o Inverno de 1916-1917 para melhorar 
significativamente o equipamento das suas tropas, alcançando um nível semelhante às tropas 
que se lhe opunham. No plano disciplinar, gabava-se de ter restaurado a ordem nas fileiras 
graças a fuzilamentos que classificava de ‘exemplares’. 

Em Maio de 1917, Cadorna lançou a 10.ª ofensiva do Izonso, a qual, em três semanas, 
causaria às tropas sob o seu comando mais um avultado número de mortos e feridos, e que se 
concluiu com um contra-ataque austríaco que recuperaria todo o terreno perdido. Este 
insucesso não desarmou o generalíssimo italiano. Em 19 de Agosto, dispondo de 51 divisões, 
lançou contra as 19 austríacas que se lhe opunham, na frente que ia de Tolmina até ao mar, a 
11.ª ofensiva do Isonzo, logrando, desta vez, atingir o planalto de Bainsizza (Banjsice, na 
designação eslovena actual). Com este avanço, as tropas italianas ficavam diante da última 
linha de defesa austro-húngara antes de Trieste. Mas o preço pago fora elevado – 30.000 
mortos, 110.000 feridos e 20.000 desaparecidos ou prisioneiros.   
 

 
 
 
1917 – A batalha de Caporetto 

 
Terminada a 11.ª batalha do Isonzo, em 12 de Setembro de 1917, gerou-se no lado 

austríaco a convicção de que dificilmente aguentariam uma mais do que provável 12.ª investida 
do exército italiano naquele mesmo sector. Essas preocupações levaram o imperador Carlos I a 
pedir ao kaiser Guilherme II que as tropas alemãs substituíssem as austro-húngaras na Galícia, 
de modo a libertar unidades para a frente italiana. A contraproposta germânica, no entanto, foi 
no sentido de enviar o reforço pedido directamente para a frente italiana. Assim, sob as ordens 
do general von Below, foi constituído um 14.º Exército, misto, incorporando 7 divisões alemãs 
e 6 austríacas. As unidades alemãs eram tropas escolhidas, com treino e experiência de 

                                                 
1 A imperatriz Zita, da Áustria, casada com Carlos I, era irmã de Sixto. Este, por seu turno, era filho de D. Maria 
Antónia de Bragança, filha de D. Miguel de Portugal. 

Avanço italiano em Setembro de 1917 
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combate em regiões montanhosas, entre as quais a Alpenkorps, divisão de montanha bávara, 
onde prestava serviço como comandante de companhia o tenente Erwin Rommel. 

As forças austro-germânicas, assim constituídas e 
orientadas para o sector do Isonzo, eram muito 
semelhantes, em potencial de combate, às forças italianas 
que se lhes oporiam: 35 divisões contra 34; 2.430 bocas-
de-fogo de artilharia contra 2.485. Em princípio, uma 
situação tão equilibrada não parecia consentir a nenhuma 
das partes a obtenção da superioridade local necessária 
para uma ruptura do dispositivo contrário. O general 
Cadorna estava, contudo, plenamente confiante na 
superioridade italiana, não se apercebendo de que o 
inimigo havia sido significativamente reforçado. Além 
disso, cometeu o erro de saturar de tropas a primeira linha 
(2.º Exército), deixando as reservas muito para a 
retaguarda. Com este dispositivo – num terreno que não 
facilitava os movimentos laterais –, a defesa perdia 
consistência em profundidade. A eventual ruptura de um 
ponto da frente funcionaria como um dique que se 
rompesse, permitindo a “inundação” de toda a retaguarda 
transalpina. Mas Cadorna estava tranquilo. Tanto assim 
que permitiu a concessão de 120.000 licenças, indo ele 

próprio gozar uns dias de repouso na retaguarda. Só regressaria ao seu quartel-general em 19 
de Outubro, quando os indícios da ofensiva eram já evidentes.   
   

 
 

O plano de ataque germano-austríaco previa, precisamente, a execução de uma 
profunda penetração entre Plezzo e Tolmino, de modo a lançar o grosso das suas unidades na 
vasta planície veneziana. A 24 de Outubro de 1917, iniciou-se a ofensiva, precedida de uma 
forte preparação de artilharia em que os atacantes fizeram intenso uso de munições de gás 
venenoso. As máscaras antigásicas italianas tinham fama de serem de péssima qualidade. A 

Rio Piave 

Rio Tagliamento 

Tolmino 

Plezzo 

Tenente Erwin Rommel 



 5 

demonstração desse dia não permite dúvidas quanto à justeza dessa classificação. De facto, os 
efeitos do bombardeamento com gás foram devastadores para a infantaria italiana, permitindo 
que o assalto das suas posições constituísse um êxito fulgurante para as tropas atacantes. 
 Deu-se, então, o generalizado avanço das tropas germano-austríacas, segundo uma nova 
táctica que privilegiava o rápido movimento dos primeiros escalões, deixando para as unidades 
de seguimento e apoio a redução das resistências deixadas à retaguarda. À medida que a 
ofensiva progrediu, menor foi a resistência encontrada, revelando a desorientação que se 
apoderou das tropas italianas. A 26 de Outubro, perdido por completo o 2.º Exército, Cadorna 
já não tinha ilusões: era necessário recompor a frente na margem ocidental do rio Tagliamento. 
A velocidade do avanço inimigo não permitiu, no entanto, que tal manobra se realizasse. A 3 
de Novembro, já as tropas dos Impérios Centrais pressionavam os italianos na direcção do rio 
Piave, ainda mais para ocidente. Em apenas 11 dias, as tropas atacantes haviam penetrado 
cerca de 130 km em território italiano e feito 275.000 prisioneiros. A atestar a desorientação 
italiana registe-se o relativamente baixo número de mortos – 10.000 – e os cerca de 300.000 
desaparecidos por fuga, seguida de abandono de arma e deserção. 

Perante a dimensão da derrota, a sorte de Cadorna ficou desde 
logo traçada, de nada lhe valendo a tentativa que fez para transferir a 
responsabilidade do desastre para os sinais de derrotismo que, segundo 
ele, minavam a retaguarda italiana e o moral das tropas. A 8 de 
Novembro, o governo italiano substituiu-o pelo general Armando Diaz, 
procurando tirar partido de um perfil humano que contrastava, 
profundamente, com o carácter prepotente de Cadorna. Para o segundo 
lugar da hierarquia, Diaz levou consigo o general Pietro Badoglio. Com 
apenas 46 anos, Badoglio era já uma das maiores esperanças do exército 
italiano e seria, para Diaz, o equivalente de Ludendorff para Hindenburg.  
 A derrota de Caporetto abalou, naturalmente, todo o campo 
aliado. Permitiu, contudo, dar um passo decisivo na direcção de uma unidade de comando 
global. A 5 de Novembro, em Rapallo, realizou-se mais uma conferência interaliada, na qual as 
delegações presentes acordaram na constituição de um Conselho de Guerra Supremo, destinado 
a coordenar a estratégia aliada até ao final do conflito. Era mais um passo na direcção do 
comando unificado, mas só em Março de 1918 se chegaria à concretização dessa indispensável 
medida. 
 Entretanto, como medida imediata de apoio à Frente Italiana, foi decidido enviar para o 
Norte de Itália 5 divisões francesas, sob o comando do general Fayolle, e outras tantas 
britânicas, sob o comando do general Herbert Plumer. 
 O exército italiano ficou incapaz de retomar imediatamente as operações ofensivas e as 
ordens de Diaz foram no sentido de se resistir ao longo da margem ocidental do rio Piave. O 
comando do exército germano-austríaco ainda tentou, a 10 de Novembro, a sua travessia, 
colocando o maior volume de efectivos na planície. Todavia, a ala direita, que deveria 
deslocar-se na zona montanhosa do sopé alpino, não conseguiu acompanhar o movimento do 
resto do dispositivo, por ter encontrado grande oposição das tropas italianas no planalto de 
Asiago e no Monte Grappa. A 4 de Dezembro, uma outra ofensiva falhou de novo a passagem 
do Piave, revelando, agora, claros indícios de esgotamento nos exércitos invasores. 
 
As feridas de Caporetto 

 
 A derrota de Caporetto deixou na sociedade italiana profundas feridas, que foram sendo 
objecto de análise, política e militar, ao longo de todo o século XX. O jornalista Indro 
Montanelli, já na última década desse século, sumarizou desta forma a sua visão sobre o 
desastre de Outubro de 1917: 
 

A tese de Cadorna, segundo a qual as culpas do sucedido em Caporetto deviam ser 

procuradas não na condução militar da guerra mas sim na sua condução política e que a 

General Armando Diaz 
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catástrofe fora provocada pela propaganda derrotista, se bem que não seja completamente 

infundada, deve ser amplamente redimensionada. 

Não há dúvidas, para começar, de que os nossos comandos se deixaram apanhar de 

surpresa, totalmente impreparados para uma situação de emergência e para enfrentar uma 

táctica de guerra diferente da tradicional. Outra surpresa, que não deveria ter-se verificado, 

foi a respeitante ao emprego dos gases. O inimigo já os tinha usado na Strafexpedition de 

1916, e, consequentemente, não se compreende como o nosso Comando se deixou apanhar 

desprevenido. O lançamento das bombas não durou mais do que trinta segundos, mas 

bastou para aniquilar um batalhão de sapadores encarregado dos telefones, neutralizando 

assim toda a rede de transmissões. Mas o factor mais determinante da desagregação do 

dispositivo foi a total ausência de espírito de iniciativa. A máquina militar baseada, como 

rezava o regulamento, na ‘obediência cega e absoluta’, não deixava margem de iniciativa 

aos comandantes das grandes unidades, os quais não podiam tomar qualquer decisão sem o 

prévio assentimento de Cadorna. Mas igualmente certo é que a transformar a derrota em 

debandada se deve contar igualmente o desmoronamento moral das tropas. Não foi este o 

factor principal – e muito menos único, como pretendia o Generalíssimo. Mas que teve 

influência, é irrefutável. 

A famosa ‘brecha moral’ não foi aberta pelas forças subversivas e a sua propaganda. 

Abriu-se por si própria, na frente. Privado de tradições militares e do apoio de um forte 

sentimento nacional, o soldado italiano era o menos adequado a suportar uma guerra de 

desgaste como aquela imposta por Cadorna. As campanhas da Unificação tinham 

amplamente demonstrado que o italiano era capaz de se bater por arrebatamento e num 

impulso. Eis por que razão foi Garibaldi o único general que logrou conduzi-lo à vitória. Dois 

anos nas trincheiras tinham feito do infante não um rebelde, mas um ser sem vontade, e o 

golpe definitivo neste vacilante moral tinha-o assestado a última batalha, a de Bainsizza. 

Naquela ofensiva, o infante investiu as suas reduzidas esperanças de vitória, perdendo-as 

todas.
2 

 
 É no seguimento da derrota de Caporetto que Benito 
Mussolini (desde Fevereiro de 1917 abatido ao Exército, por 
incapacidade provocada por ferimento) se afasta 
ideologicamente do socialismo. O futuro Duce vê nos 
combatentes, uma vez passados à disponibilidade, a massa 
humana que pretende mobilizar politicamente. Teriam os seus 
valores a defender e as suas reivindicações a apresentar. Em 
Agosto de 1918, desaparece do cabeçalho do jornal Il Popolo 

d’Italia a legenda “Quotidiano Socialista”, a qual é substituída 
por “Quotidiano dos combatentes e dos produtores”. A 
utilização do termo ‘produtores’ em vez de ‘trabalhadores’ dava 
já um sinal de desvio da matriz socialista. 
 O Partido Socialista, que, desde 1916, se afirmara como 
opositor à guerra, iria dar uma contribuição decisiva aos 
desígnios de Mussolini. Não satisfeitos com a sua postura contra a guerra, os socialistas 
italianos iriam voltar-se, uma vez terminada a guerra, não só contra aqueles que tinham 
desejado a participação no conflito mas também contra os que nela haviam combatido como 
simples soldados, acusando-os de “cúmplices da burguesia”. Não surpreende que muitos dos 
veteranos das trincheiras se sentissem atraídos pelos Fasci di combattimento, fundados por 
Mussolini em Março de 1919, vistos, pela Itália moderada, como garantia contra a ameaça de 
uma revolução vermelha. 
 
 
David Martelo – Outubro de 2017 

                                                 
2 MONTANELLI, Indro, Il Piave mormorava (In Storia del Regno d’Italia – 1861-1946), pp. 119-120. 

Benito Mussolini soldado 


