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OS 1.000 DE GARIBALDI E A CAMPANHA DA SICÍLIA1 

 
2.ª Parte 

 
Por Giuseppe Garibaldi 

 
 
 O alvorecer de 15 de Maio veio encontrar-nos, em boa ordem, nas alturas de Vita. Pouco 
depois, o inimigo, que eu sabia estar em Calatafimi, saía da cidade, em coluna, marchando na 
nossa direcção. 
 As alturas de Vita são fronteiras às alturas do Pianto dei Romani, onde o inimigo instalou 
as suas colunas. Do lado de Calatafimi, estas alturas têm um suave declive. O inimigo galgou-o 
facilmente e ocupou todos os cumes que, da parte de Vita, são, pelo contrário, formidavelmente 
íngremes. 
 

 
 

Ocupando nós as elevações opostas, do lado sul, pude descortinar, exactamente, todas as 
posições inimigas guarnecidas pelos Bourbónicos, enquanto estes apenas podiam ver a linha de 
atiradores formada pelos carabineiros genoveses, sob as ordens de Mosto, que cobriam a nossa 
frente, estando todas as companhias na contra-encosta, abrigadas e dispostas em escalões. A nossa 
reduzida artilharia estava instalada à esquerda, sobre a estrada, às ordens de Orsini, a qual, apesar 
de tudo, ainda logrou fazer alguns bons disparos. De maneira que tanto nós como o inimigo 
ocupávamos posições muito fortes, em frente uma da outra, e separados por um terreno espaçoso, 
uma planície ondulada, com poucas casas rurais. Era, portanto, vantajoso esperar o inimigo nas 
próprias posições. Os Bourbónicos, em número de cerca de dois mil homens, com algumas peças 
de artilharia, divisando poucos de nós, sem uniforme e misturados com camponeses, avançaram, 
confiadamente, com algumas linhas de atiradores e o adequado apoio de duas peças de artilharia. 
Chegados à distância de tiro, abriram fogo de carabina e de artilharia, continuando a avançar para 
as nossas posições. 

Entre os Mil, a ordem era para não disparar e de esperar até que o inimigo estivesse 
próximo, se bem que os valentes Lígures já tivessem um morto e vários feridos. Um vibrante som 
de trompa, tocando uma alvorada americana, fez estacar o inimigo, como por encanto. Tinha 
                                                 
1 Selecção de textos pertencentes ao capítulo IV do Terceiro Período da obra Memórias Autobiográficas, de Giuseppe 
Garibaldi. 
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percebido que não tinha pela frente os habituais esquadrões de picciotti, pelo que as suas linhas, 
com a respectiva artilharia, esboçaram um movimento de recuo. Foi este o primeiro temor que 
sentiram os soldados do despotismo, na presença dos flibusteiros2. 
 Os Mil tocaram, então, à carga. Os carabineiros genoveses, à cabeça, e, com eles, uma 
subunidade seleccionada, composta por jovens impacientes por entrar em combate. 
 A intenção da carga era a de pôr em fuga a vanguarda inimiga e de capturar as duas peças, 
o que foi executado com um ímpeto digno de campeões da liberdade italiana. Não se tratava, 
portanto, de atacar frontalmente a formidável posição ocupada pelos Bourbónicos com forças 
consideráveis. Mas quem é que tinha mão naqueles fogosos e valentes voluntários, uma vez 
lançados contra o inimigo? Em vão soaram as trombetas o sinal de “alto”. Os nossos não o 
ouviram, ou, então, fizeram como Nelson na batalha de Copenhaga3. 
 

 
Pianto dei Romani (ou Pianto Romano) – A elevação que foi teatro da batalha de Calatafimi. 

À esquerda, pode ver-se o monumento aos caídos na batalha. 

 
 Os nossos fizeram-se surdos ao toque de trompa e atacaram à baioneta a vanguarda inimiga 
em fuga, até a verem misturar-se com o grosso das suas forças. 
 Não havia tempo a perder, ou perdido estaria aquele punhado de valentes. Rapidamente, 
portanto, mandei tocar à carga geral, e o inteiro corpo dos Mil, acompanhado por alguns corajosos 
Sicilianos e Calabreses, pôs-se em passo acelerado, numa manobra de ataque. 
 O inimigo abandonara a planura, reposicionara-se nas elevações onde se encontravam as 
suas reservas e defendeu as suas posições com uma tenacidade e um valor dignos de uma causa 
melhor. A parte mais perigosa do terreno que se devia percorrer era o valado plano que nos 
separava do inimigo. Ali choviam projécteis de artilharia e de mosquete que nos feriram grande 
quantidade de homens. Uma vez chegados junto do Monte Romano, ficávamos quase a coberto do 
fogo inimigo, e, naquele ponto, os Mil, embora em inferioridade numérica, conseguiram juntar-se 
aos da sua vanguarda. 
 A situação era suprema: impunha-se uma vitória. Com tal resolução, começou-se a subir a 
primeira lomba ou socalco do monte, debaixo de fogo intenso. Não recordo o número, mas eram 
vários os socalcos a ultrapassar antes de se atingir o topo da elevação, e, de cada vez que saíamos 

                                                 
2 Título com que nos honravam os nossos inimigos. 
3 Na batalha de Copenhaga, o almirante Parker, que comandava a esquadra inglesa, enviou a Nelson, empenhado a 
combater, um sinal de retirada. O vencedor do Nilo, avisado pelo oficial encarregado dos sinais, pôs o óculo no olho 
cego e disse: «Não o vejo!» A batalha prosseguiu e foi vencida. 
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de uma lomba para outra, o que tinha de se fazer a descoberto, éramos sempre alvejados com fogo 
nutrido. A ordem de fazer poucos tiros da nossa parte adaptava-se àquela espécie de ferrolhos que 
nos havia oferecido o governo sardo, as quais se recusavam quase sempre a disparar. E, também 
naquela ocasião, foi grande o serviço que prestaram os valentes filhos de Génova, que, armados 
das suas excelentes carabinas e bem treinados no tiro, sustiveram a honra das armas. E isto que 
sirva de estímulo à juventude italiana para se exercitar, pois não basta o valor nos campos de 
batalha modernos. É preciso ser destro no manejo das armas, e muito. 
 Calatafimi! O que resta de cem combates! Se, ao dar o último suspiro, os meus amigos me 
virem sorrir, pela última vez, de orgulho, será recordando-me de ti, pois não me lembro de uma 
luta mais gloriosa! Os Mil, vestidos à civil, dignos representantes do povo, atacavam com heróico 
sangue-frio, de posição em posição, todas elas formidáveis, os soldados da tirania, brilhantes nos 
seus uniformes de colarinhos coloridos, cheios de galões e de dragonas, e punham-nos em fuga! 
Como poderei esquecer aquele grupo de jovens que, temendo ver-me ferido, me rodeavam, e 
apertando-se uns contra os outros, faziam do seu precioso corpo um baluarte impenetrável? E, não 
é certamente meu dever recordar a toda a Itália os nomes daqueles seus valorosos caídos? 
Montanari, Schiaffino, Sertorio, Nullo, Vigo, Tükery, Taddei e tantos que com grande mágoa não 
consigo recordar. 

[...] 
Deu-se, finalmente, a última carga. Os mais valentes dos Mil, cerrando fileiras por debaixo 

do último reparo, depois de terem recuperado o fôlego, medindo com o olhar o espaço que tinham 
ainda que percorrer para cruzar ferros com o inimigo, aventuraram-se como leões, com a 
consciência da vitória e da santa causa pela qual combatiam. Os Bourbónicos não aguentaram o 
terrível impulso dos enérgicos campeões da liberdade. Fugiram, e só pararam na cidade de 
Calatafimi, distante algumas milhas do campo de batalha. Cessámos de os perseguir a pouca 
distância da entrada da cidade, situada numa posição fortíssima. Combatendo, é preciso vencer. 
Este axioma é muito verdadeiro em todas as circunstâncias, mas sobretudo quando se inicia uma 
campanha. 
 A vitória de Calatafimi, se bem que de pequena importância no que respeita às conquistas 
materiais, tendo nós capturado um canhão, poucas espingardas e poucos prisioneiros, teve um 
resultado imenso no plano moral, encorajando as populações e desmoralizando o exército inimigo. 
 Os poucos flibusteiros, sem galões nem dragonas, de quem se falava com solene desprezo, 
tinham desbaratado uns milhares de soldados das melhores tropas do Bourbon, equipadas com 
artilharia, etc., e comandadas por um general daqueles que, como Luculo4, comem o produto de 
uma província num só jantar. Um corpo de civis, ainda que flibusteiros, animados pelo amor à 
pátria, podem, por conseguinte, levar também esses de vencida, sem necessidade de tanta 
douradura. 
 O primeiro resultado importante foi a retirada do inimigo de Calatafimi, que nós ocupámos 
na manhã seguinte, 16 de Maio de 1860. O segundo resultado, muito notável, foi o ataque 
desencadeado pelas populações de Partinico, Borgetto, Montelepre e outras, contra o inimigo em 
retirada. Em toda a parte se formaram esquadrões que se reuniram a nós, e o entusiasmo, em todas 
as localidades vizinhas, subiu ao máximo. 
 O inimigo, em debandada, não se deteve em Palermo, onde semeou o desânimo nas hostes 
Bourbónicas e a confiança nos patriotas. Os nossos feridos e os do inimigo foram recolhidos em 
Vita e Calatafimi. Entre os nossos, tivemos perdas de grande vulto. 
 Montanari, meu companheiro de Roma e da Lombardia, ferido gravemente, morreu 
passados poucos dias. Era um daqueles que os doutrinários chamam demagogos, porque, 
intolerantes perante a servidão, amam a pátria e não querem dobrar os joelhos à adulação e aos 
caprichos dos poderosos. Montanari era de Modena; Schiaffino, jovem lígure de Camogli, também 
ele dos Caçadores dos Alpes e dos guias a cavalo, morreu no campo de batalha entre os que 

                                                 
4 Lúcio Licínio Luculo (106-57 a.C.), general e político romano, célebre pelo luxo em que vivia e pelos lautos 
banquetes que a si próprio oferecia. (Nota do tradutor) 
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primeiro tombaram, perdendo Itália um dos seus melhores e mais valorosos soldados. Trabalhou 
imenso na noite da partida de Génova e auxiliou Bixio naquela delicada tarefa. 
 De Amici, também ele dos Caçadores dos Alpes e dos guias, morreu valorosamente entre 
os primeiros a cair no campo de batalha. 
 Não poucos da unidade especial dos Mil caíram em Calatafimi, como caíam os nossos 
antepassados de Roma, perseguindo o inimigo a ferro frio, feridos enquanto avançavam, sem um 
lamento, sem um grito que não fosse o de Viva Itália! 
 Presenciei outros combates, talvez mais encarniçados e desesperados, mas em nenhum vi 
soldados mais brilhantes do que os meus flibusteiros à civil de Calatafimi. 
 A vitória de Calatafimi foi, incontestavelmente, decisiva para a brilhante campanha de 
1860. Era uma verdadeira necessidade iniciar a expedição com um estrepitoso feito de armas. Esse 
feito desmoralizou os adversários, que, com a sua férvida imaginação meridional, contavam 
portentos sobre o valor dos Mil. Até havia alguns que afirmavam ter visto as balas das suas 
carabinas ricochetear no peito dos nossos soldados, como se tivessem acertado numa chapa de 
bronze. 
 Palermo, Milazzo e o Volturno proporcionaram muito mais feridos e mortos, mas, na 
minha opinião, a pugna decisiva foi aquela de Calatafimi. Depois de um combate como este, os 
nossos sabiam que tinham o dever de vencer, e, os valentes Sicilianos, anteriormente abatidos pela 
imponência dos armamentos Bourbónicos e pelo grande número das suas tropas, sentiram-se 
revigorados. Quando se inicia uma campanha com tal prestígio e com tal vaticínio, a vitória é 
certa! 
  
(continua) 
 

 


