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OS 1.000 DE GARIBALDI E A CAMPANHA DA SICÍLIA1 

 
1.ª Parte 

 
Por Giuseppe Garibaldi 

 
 
 Encontrava-me em Caprera quando me chegaram as primeiras notícias de um movimento em 
Palermo2. Ora se falava de uma insurreição que alastrava, ora se dizia que fora jugulada, logo às 
primeiras manifestações. As vozes continuavam, porém, a murmurar acerca de um movimento, e este, 
sufocado ou não, tinha acontecido. Fui avisado do que ocorria por alguns amigos do continente. Pediam 
que me dessem as armas e os meios do Milhão de espingardas, nome que fora dado a uma subscrição 
para a compra de armas. 
 Rosalino Pilo e Corrao estavam dispostos a partir para a Sicília. Conhecendo as disposições de 
quem regia a Itália Setentrional, e, não tendo, ainda, sacudido o cepticismo em que me tinham 
precipitado os factos recentes dos últimos meses de 1859, eu desaconselhava que o fizessem, a menos 
que chegassem novas mais positivas da insurreição. Lançava o meu gelo de homem maduro na 
efervescente e forte resolução da vontade juvenil. Mas estava escrito no livro do destino que o gelo, a 
doutrina e o pedantismo tinham semeado, em vão, os obstáculos diante da marcha insistente do destino 
italiano! Eu aconselhava a não ir, mas – por Deus! – ia-se mesmo, e um indício de esperança anunciava 
que a insurreição da Sicília não estava extinta. Então, o italiano não deve estar onde o italiano combate 
pela causa nacional, contra a tirania? 
 Deixei Caprera, a caminho de Génova, e, em 
casa dos meus amigos Augier e Coltelletti, começou-
se a cavaquear sobre a Sicília e as nossas ideias. 
Depois, em Villa Spinola, em casa do amigo Augusto 
Vecchi, principiaram-se os preparativos para uma 
expedição. 

 
 Bixio é, certamente, o principal actor da 
surpreendente empresa. A sua coragem, o seu 
dinamismo, a sua experiência das coisas marítimas e, 
sobretudo, de Génova, sua terra natal, foram de um 
valor imenso para a resolução de todos os problemas. 
 Crispi, Lamasa, Orsini, Calvino, Castiglia, os 
Orlando, Carini, etc., entre os Sicilianos, 
demonstraram um enorme fervor pela empresa, assim 
como Stocco, Plutino, etc., Calabreses. Entre todos, 
tinha-se concluído que, fosse como fosse, estando os 
Sicilianos a bater-se, era imperioso ir ajudá-los, 
independentemente de ser ou não provável o sucesso. 
 No entanto, alguns rumores desanimadores 
por pouco não destruíram a bela expedição. Um telegrama de Malta, enviado por um amigo digno de 
crédito, anunciava que estava tudo perdido e que se tinham asilado naquela ilha os sobreviventes da 
revolução siciliana. 
 Desistimos quase completamente da empresa. É preciso reconhecer que nos mencionados 
Sicilianos nunca houve quebra de ânimo, e que, guiados pelo bravo Bixio, continuavam decididos a 
tentar a sorte, pelo menos para verificar, no próprio terreno da Sicília, como estavam as coisas. 

                                                 
1 Selecção de textos pertencentes aos capítulos I – II – III do Terceiro Período da obra Memórias Autobiográficas, de 
Giuseppe Garibaldi. 
2 A revolta siciliana eclodiu em Abril de 1860. (Nota do tradutor) 
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 Entretanto, o governo de Cavour começava a lançar aquela rede de insídias e de miseráveis 
entraves que perseguiram a nossa expedição até ao último momento. Os homens de Cavour não podiam 
dizer: «Não queremos uma expedição à Sicília», porque a opinião geral do nosso povo os condenaria. 
E, aquela popularidade fictícia, obtida com o dinheiro da nação, comprando homens e jornais, 
provavelmente seria abalada. 
 Eu podia, portanto, preparar alguma coisa para os irmãos que combatiam na Sicília, sem temer 
que estes cavalheiros me mandassem prender e, pelo contrário, apoiado pelo generoso sentimento das 
populações, fortemente emocionadas pela resolução varonil dos corajosos insulares. O desespero e o 
forte propósito dos descendentes das Vésperas só podiam resultar num impulso para a frente de tal 
insurreição. La Farina, encarregado por Cavour de nos vigiar, mostrava não ter fé na empresa, e valia-
se, para me dissuadir, do seu conhecimento do povo siciliano, sendo ele próprio natural daquela ilha, 
insistindo comigo que os rebeldes, tendo perdido Palermo, estavam completamente vencidos. Todavia, 
uma notícia governativa, transmitida por ele próprio, contribuiu para nos fortalecer na resolução de 
agir. Em Milão, existiam umas quinze mil espingardas em bom estado e mais meios pecuniários de que 
podíamos dispor. À cabeça da direcção do Milhão de espingardas estavam Besana e Finzi, com os 
quais podíamos contar. Besana chegou a Génova, chamado por mim, trazendo fundos, tendo deixado 
ordens, à sua partida de Milão, para que nos fossem enviadas espingardas, munições e outros artigos 
militares que ali se encontravam. Ao mesmo tempo, Bixio tratava com Fauché, da administração dos 
vapores Rubattino, para nos transportar à Sicília. As coisas até nem estavam a correr mal – já que, 
graças à actividade de Fauché e Bixio, e ao impulso generoso da juventude italiana, que acorria de toda 
a parte, em poucos dias tínhamos ficado em condições de nos fazermos ao mar –, quando um incidente 
inesperado não só retardou como quase tornava impossível a nossa empresa. 
 Aqueles que eu mandara levantar as espingardas em Milão encontraram, à porta do depósito, os 
carabineiros reais, e intimaram-nos a não tocar numa só espingarda! Ordem de Cavour. Este obstáculo 
não podia deixar de nos contrariar e irritar, mas não nos fez desistir do nosso propósito, e, já que não 
podíamos receber as nossas armas, tentámos obtê-las noutro sítio. E, certamente as teríamos 
encontrado, quando La Farina nos ofereceu mil espingardas e oito mil liras, que eu aceitei sem rancor. 
Era uma liberalidade interesseira das raposas altamente colocadas, já que, na realidade, ficámos 
privados das nossas excelentes espingardas que se encontravam em Milão, vendo-nos na necessidade 
de utilizarmos as péssimas armas arranjadas por La Farina.  

Os meus companheiros de Calatafimi hão-de contar com que armas péssimas tiveram de 
combater, naquela pugna gloriosa, contra as excelentes carabinas bourbónicas. Tudo isto retardou a 
nossa partida e fomos, por conseguinte, constrangidos a mandar para casa muitos voluntários, cujo 
número se tornava excessivo pela insuficiência dos transportes e para não causar, inutilmente, suspeitas 
à polícia, incluindo a francesa e a sarda. A firme vontade de fazer qualquer coisa e de não abandonar os 
nossos irmãos da Sicília vencia todos os obstáculos. Voltaram a chamar-se os voluntários que tinham 
sido destinados à expedição, os quais acorreram imediatamente, sobretudo da Lombardia. Os 
Genoveses tinham ficado em estado de prontidão. As armas, as munições, os víveres e a pouca 
bagagem foram embarcados a bordo de pequenas barcas. Dois vapores, o Lombardo e o Piemonte, 
comandado o primeiro por Bixio e o segundo por Castiglia, foram reservados, e, na noite de 5 para 6 de 
Maio, saíam do porto de Génova, para embarcar o pessoal que os esperava, em dois grupos, na Foz e 
em Villa Spinola. 
 Algumas dificuldades, inevitáveis neste género de empresas, não deixaram de nos contrariar. 
Chegar, no porto de Génova, a bordo de dois vapores atracados ao cais, assenhorear-se da equipagem e 
constrangê-la a ajudar os piratas, acender as caldeiras, levar o Lombardo a reboque do Piemonte, que 
ficou pronto antes do outro, e tudo isto com um esplêndido luar, são tudo factos mais fáceis de 
descrever do que de executar, e para os quais é necessário muito sangue-frio, capacidade e sorte. Os 
dois sicilianos, Orlando e Campo, que faziam parte da expedição e eram ambos maquinistas, valeram-
nos imenso em tal circunstância. 
 Ao alvorecer, estava tudo a bordo. A alegria do perigo, da aventura e da consciência de servir a 
santa causa da pátria, estava estampada no rosto dos Mil. Eram mil, quase todos Caçadores dos Alpes, 
aqueles mesmos que Cavour abandonava, alguns meses antes, no fundo da Lombardia, às costas dos 
Austríacos, e aos quais recusava mandar o reforço ordenado pelo rei. Eram aqueles mesmos Caçadores 



3 
 

dos Alpes que eram recebidos no ministério, em Turim, quando desgraçadamente estavam necessitados 
de tudo, como se fossem leprosos, e, como tal, eram repelidos, os mesmos Mil que se apresentaram por 
duas vezes, em Génova, dispostos a correr um perigo certo e a dar a vida à Itália, não esperando outro 
galardão senão o da sua própria consciência. 
 Eram sublimes aqueles meus jovens veteranos da liberdade italiana, e eu, orgulhoso da sua 
confiança, sentia-me capaz de tentar o que quer que fosse. 

[...] 
 Estava bela a noite do grande concebimento. Tu rumorejavas nas fileiras daqueles magníficos, 
com aquela indefinida harmonia, sublime, com que os eleitos se deleitam contemplando no espaço 
interminável o Infinito! Experimentei aquela harmonia em todas aquelas noites que se assemelham à 
noite de Quarto, de Reggio, de Palermo ou do rio Volturno. E quem duvida da vitória, quando, 
transportado nas asas do dever e da consciência, se é impelido a afrontar os perigos e a morte como o 
beijo delicioso da tua amante? 
 Os Mil batem a espingarda sobre a rocha, como um corcel impaciente antes da batalha. E onde 
vão eles combater, em pequeno número, contra numerosa e aguerrida soldadesca? Terão, talvez, 
recebido de um soberano a ordem para invadir e conquistar uma pobre e infeliz população, que, 
arruinada pelos impostos de governantes dilapidadores, se recusou a pagar? Não, correm para a 
Trinacria3 onde os picciotti

4, não tolerando mais o jugo de um tirano, se sublevaram e juraram ser 
preferível morrer a continuar escravo. E quem são os picciotti? Sob esta modesta denominação, não são 
outra coisa senão os descendentes do grande povo das Vésperas, que, numa só hora, trucidou um 
exército inteiro de esbirros, sem deixar qualquer vestígio. 
 Os dois piróscafos chegaram à enseada de Quarto e o embarque dos Mil processou-se 
rapidamente, tendo sido previamente preparados todos os batéis necessários. 
 
 Quando já todos tinham embarcado e estavam prontos a prosseguir rumo à Sicília, um novo 
incidente fez arrepiar os mais resolutos e pouco faltou para aniquilar a empresa. Duas barcas, 
pertencentes a uns determinados contrabandistas, tinham sido carregadas com munições, cápsulas 
fulminantes e armas ligeiras, devendo encontrar-se connosco no rumo do monte de Portofino e do farol 
de Génova. Todavia, apesar de as procurarmos naquela direcção, durante várias horas, foi impossível 
encontrá-las. 
 Tratava-se de uma falha importantíssima aquela relativa às munições e às cápsulas fulminantes. 
Quem é que se arrisca a aventurar-se, sem munições, numa empresa onde é necessário combater? 
Apesar disso, depois de ter procurado durante toda a manhã e em todas as direcções e depois de ter 
metido óleo e sebo para as máquinas, em Camogli5, os dois piróscafos viraram a siroco, confiando na 
fortuna de Itália. 
 Para arranjar munições, era conveniente tocar um porto da Toscana, pelo que se escolheu 
Talamone. Devo louvar todas as autoridades de Talamone e Orbetello pelo cordial e generoso 
acolhimento, mas sobretudo o tenente-coronel Giorgini, principal comandante militar, sem o apoio do 
qual não teríamos, certamente, podido obter o necessário. 
 Não só arranjámos munições em Talamone e Orbetello mas também carvão fóssil e canhões, o 
que muito facilitou e animou a nossa expedição. 
 Sendo certo que devíamos operar na Sicília, não era mal pensado fazer uma manobra de 
diversão no Estado Pontifício, ameaçando este estado e o do Bourbon, mais para norte, com o que, pelo 
menos, manteríamos ocupada, por uns dias, a atenção do inimigo, ou dos inimigos, naquela parte, 
enganando-os acerca do verdadeiro objectivo da nossa expedição. 
 Fiz essa proposta a Zambianchi, que a aceitou sem hesitar. Certamente que ele teria feito mais 
se eu tivesse podido deixar-lhe mais homens e meios, quando, de facto, teve de executar a difícil 
missão com apenas cerca de sessenta homens. 

                                                 
3 Antiga designação grega da Sicília – Trinacria queria dizer “três promontórios”, expressão resultante da configuração 
triangular da ilha. (Nota do tradutor) 
4 O picciotto (plural picciotti) é o soldado de mais baixa categoria. O termo é usado, com o mesmo significado de servidor 
mais humilde, no âmbito da Máfia siciliana. (Nota do tradutor) 
5 Cidade portuária entre Génova e Portofino. (Nota do tradutor) 
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 Por fim, de Santo Stefano, onde se carregou um pouco de carvão fóssil, zarpámos directamente 
para a Sicília, com a proa a Marettimo6, na tarde de 9 de Maio. [...] 

 
 Durante a viagem, formaram-se oito companhias com todo o pessoal disponível, cada uma das 
quais comandadas pelos oficiais mais distintos presentes na expedição. Sirtori foi nomeado chefe do 
estado-maior, Acerbi encabeçou a logística e Türr ficou como ajudante-de-campo. Foram distribuídas 
as armas e os poucos uniformes que se puderam arranjar antes da partida. 
 O primeiro plano de desembarque apontava para Sciacca, mas estando o dia já avançado e 
temendo encontrar cruzadores inimigos, decidiu-se que o desembarque fosse no muito mais próximo 
porto de Marsala (11 de Maio de 1860). 
 Aproximando-nos da costa ocidental da Sicília, começaram a avistar-se navios à vela e vapores. 
Na enseada de Marsala estavam fundeados dois navios de guerra, que constatámos serem ingleses. 
 Decidido o desembarque em Marsala, dirigimo-nos para aquele porto, onde aproámos cerca do 
meio-dia. Ao entrar no porto, verificámos que estavam presentes navios mercantes de várias nações. 
 A fortuna tinha, na verdade, favorecido e guiado a nossa expedição, que não podia ter 
imaginado uma chegada tão feliz. 
 Os cruzadores da marinha de guerra bourbónica tinham deixado o porto de Marsala pela manhã, 
na direcção de levante, enquanto nós chegávamos vindos de poente, e encontravam-se à vista, na 
direcção do cabo San Marco, quando entrámos no porto. De modo que, quando chegaram à distância de 
tiro de canhão, já havíamos desembarcado toda a 
gente do Piemonte e principiava o desembarque 
dos que vinham no Lombardo. 

A presença dos dois navios de guerra 
ingleses influiu bastante na determinação dos 
comandantes dos navios inimigos, naturalmente 
impacientes para começar a disparar. Foi o 
suficiente para que conseguíssemos concluir o 
nosso desembarque. A nobre bandeira de Albione 
contribuiu, ainda desta vez, para me poupar o 
derrame de sangue humano, e eu, qual benjamim 
destes senhores dos oceanos, fui, pela centésima 
vez, o seu protegido. 
 Foi incorrecta, porém, a notícia dos nossos 
inimigos, segundo a qual os Ingleses teriam 
favorecido o desembarque em Marsala, 
directamente e com os seus meios. As respeitadas e 
imponentes cores da Grã-Bretanha, ondulando 
sobre os dois navios de guerra da poderosa marinha 
e sobre o estabelecimento inglês, impuseram 
contenção aos mercenários do Bourbon, e direi, 
também, vergonha, pois tratar-se-ia de abrir fogo, com imponentes baterias, contra um punhado de 
homens armados com as tais espingardas com que a monarquia costuma fazer combater os voluntários 
italianos. 
 Mesmo assim, três quartos dos voluntários encontravam-se ainda no molhe quando os 
Bourbónicos começaram a despejar a sua chuva de ferro, disparando com granadas e metralha, que, 
felizmente, não feriram ninguém. 
 O Piemonte, por nós abandonado, foi levado pelo inimigo, o qual não se interessou pelo 
Lombardo, porque tinha encalhado. 
 A população de Marsala, atónita com o inesperado evento, não nos acolheu mal. O povo 
festejou-nos e os magnatas fizeram caretas. Achei tudo muito natural: quem se atarefa a calcular todas 
as coisas na base dos tantos por cento, não pode ficar tranquilo à vista de poucos desesperados que 

                                                 
6 Pequena ilha a oeste da extremidade mais ocidental da Sicília e a cerca de 35 km de Marsala. (Nota do tradutor) 
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pretendem erradicar o cancro do privilégio e da mentira de uma sociedade corrupta, para torná-la 
melhor. 
 Sobretudo quando estes desesperados, em pequeno número, sem trezentos canhões e sem 
couraçados, se arriscam a desafiar uma potência supostamente gigante, como era a dos Bourbons. 
 Os magnates, isto é, os homens do privilégio, antes de se aventurarem numa empresa, querem 
assegurar-se de que lado sopra o vento da fortuna, e de que banda estão os grandes batalhões. Nessa 
altura, os triunfadores podem estar certos da sua docilidade, sem caretas e até entusiasmados, se for 
preciso. Não é esta a história do egoísmo humano em todos os países? 
 O pobre povo, pelo contrário, acolhe-nos com aplausos e com sinais de evidente afecto. Não 
pensou noutra coisa senão na santidade do sacrifício, na árdua e generosa empresa à qual se dispunha 
aquele punhado de jovens valentes, vindos de longe em socorro dos irmãos. 
 Passámos o resto do dia 11 e a noite em Marsala, onde comecei a valer-me de Crispi, siciliano 
honesto e muito capaz, o qual muito me ajudou nos assuntos governativos e nas indispensáveis relações 
com localidades que eu desconhecia. 
 Começou a falar-se de ditadura, e eu aceitei-a, sem objecção, pois sempre a considerei a tábua 
de salvação em situações de emergência e nos grandes momentos de crise em que, por vezes, os povos 
mergulham. 
 Na manhã de 12, partiram os Mil para Salemi, mas como era uma distância demasiado grande 
para ser feita numa só etapa, fizemos um alto no empreendimento agrícola de Mistretta, onde passámos 
a noite. Não encontrámos ali o proprietário do estabelecimento, mas um jovem seu irmão fez as honras 
da hospitalidade, de modo gentil e generoso. Em Mistretta, formou-se uma nova companhia, com 
Griziotti. 
 Em 13, marchámos para Salemi, onde fomos bem recebidos pela população e onde começaram 
a reunir-se a nós os esquadrões dos Sant’Anna d’Alcamo e alguns outros voluntários da ilha. 
 Em 14, ocupámos Vita, e, em 15, começámos a avistar o inimigo, o qual, ocupando Calatafimi e 
sabendo da nossa aproximação naquela direcção, havia instalado a maior parte das suas forças nas 
alturas chamadas Il Pianto dei Romani (O choro dos Romanos).7 
 
(continua) 
 
 

 

                                                 
7 Conta-se que ali foram desbaratados os Romanos pelos autóctones, numa grande batalha, travada nos primórdios da 
ocupação da ilha, levada a cabo pelos primeiros. 


