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OS 1.000 DE GARIBALDI E A CAMPANHA DA SICÍLIA1 

 
3.ª Parte 

 
Por Giuseppe Garibaldi 

 
 
 
 Liberto de inimigos, Calatafimi foi por nós ocupada, a 16 de Maio de 1860. A maior parte 
dos nossos feridos tinha sido transportada para Vita. Em Calatafimi encontrámos os feridos mais 
graves do inimigo, os quais foram tratados como irmãos. 

[...] 
 No dia 17, chegámos a Alcamo, cidade importante, onde fomos recebidos com muito 
entusiasmo. Em Partinico, o povo estava frenético. Muito maltratado pelos soldados bourbónicos, 
antes da batalha de Calatafimi, quando estes voltaram vencidos e em debandada, a população de 
Partinico caiu-lhes em cima, massacrando quantos pôde e perseguindo os restantes na direcção de 
Palermo. Um espectáculo miserável! Fomos encontrar os cadáveres dos soldados bourbónicos 
estrada fora, devorados pelos cães! Eram cadáveres de Italianos, escarnecidos por Italianos, que, se 
tivessem crescido num contexto de vida própria de cidadãos livres, teriam servido eficazmente a 
causa do seu oprimido país. Em vez disso, como fruto do ódio suscitado pelos seus perversos 
patrões, acabavam massacrados e despedaçados pelos seus próprios irmãos, com uma raiva de 
horrorizar as hienas. 
 Das belas planícies de Alcamo e de Partinico, a coluna subiu por Borgetto para o planalto de 
Renne, de onde se domina a Conca d’Oro2 e a encantadora cidade das Vésperas. Se a Itália tivesse 
uma meia dúzia de cidades como Palermo, de há muito tempo o estrangeiro teria deixado de 
espezinhar esta nossa terra, e seguramente os governos dos esbirros e dos espiões ou funcionavam 
correctamente ou os levaria o diabo. 
 Renne seria uma posição formidável se, ao mesmo tempo que domina a estrada de Palermo 
a Partinico, não fosse ela mesma dominada das alturas imediatas, a sul e norte, que fazem parte dos 
montes irregulares que circundam o rico vale da capital. Renne ficou famosa na campanha dos Mil 
devido a dois dias de chuva copiosa, passados sem o necessário para afrontar a intempérie, durante 
os quais o pessoal teve de suportar grandes incómodos, se bem que aquele punhado de valentes 
demonstrasse que estava disposto tanto aos sacrifícios como às mais sangrentas batalhas. 

[...] 
 Depois de ter passado dois dias em Renne, com fortes chuvadas, sem abrigo e com pouca 
lenha, pelo que fomos obrigados a queimar os postes do telégrafo, descemos até à aldeia de Pioppo, 
acima de Monreale. Mas aquela posição não era conveniente para a escassez da nossa força. 
 Cerca do dia 21, um reconhecimento do inimigo, com troca de poucos tiros, fez com que 
decidisse retomar posições mais fortes acima da junção de estradas que confluem em Renne, 
mantendo assim livres as comunicações pela estrada de Partinico, que tínhamos percorrido, e para 
San Giuseppe, mais a sul. 
 A referida posição era adequada como ponto táctico, e ali poderíamos receber um ataque 
inimigo numa situação de vantagem. Mas a estrada que de Palermo segue para Corleone pareceu-
me mais conveniente para nós, tendo duplamente em conta o facto de nos proporcionar um teatro de 
operações mais vasto e de nos pôr em contacto com os bandos mais numerosos que se encontravam 
do lado de Misilmeri, Mezzoiuso e Corleone, para onde tinha enviado Lamasa, com a missão de os 
agrupar. 
 Decidi-me, portanto, a marchar, de noite, desde a estrada que ocupávamos até Parco [actual 
Altofonte – nota do tradutor], situada na estrada de Corleone para Palermo. 

                                                 
1 Selecção de textos pertencentes ao capítulos V-VIII do Terceiro Período da obra Memórias Autobiográficas, de 
Giuseppe Garibaldi. 
2 Nome do vale de Palermo, que parece dourada pelas suas soberbas laranjeiras, quando estão maduras. 
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 O movimento começou antes do anoitecer, mas a aspereza do caminho, por onde devíamos 
passar canhões e materiais às costas dos homens, e a intensa chuva que caiu toda a noite, a que se 
juntou o nevoeiro espesso, tornaram aquela marcha na mais difícil em que eu tinha participado. Era 
já dia, quando a cabeça da coluna chegou, em pequenos grupos, a Parco. Depois, os canhões só 
chegaram ao fim da tarde, e com enorme custo. 
 A dita chuva, acompanhada do nevoeiro cerrado, foi a causa de o inimigo se não ter 
apercebido do nosso movimento senão muito tempo após a nossa chegada a Parco. Parco é 
dominada por posições fortes, que nós ocupámos, e nas quais construímos algumas obras de defesa, 
ali instalando a nossa artilharia. Estas posições, porém, são dominadas por altas montanhas, o que 
poderia facilitar uma manobra de envolvimento. 
 

 
 
 Em 24 de Maio, o inimigo saiu de Palermo com forças consideráveis, repartidas em duas 
colunas. A primeira vinha pela estrada principal que, da capital, vai a Corleone e ao interior da ilha, 
passando por Parco. A segunda, depois de ter seguido durante algum tempo pela estrada de 
Monreale, atravessou o vale e ameaçou a nossa retaguarda, flanqueando-nos à esquerda e 
aproximando-se na direcção da Portela de Piana dei Greci [actual Piana degli Albanesi – nota do 
tradutor]. 
 Não temeria um ataque frontal, ainda que o inimigo fosse superior em forças, mas o 
movimento pela retaguarda, através dos montes que nos dominavam, fez-me decidir pela retirada, 
antes da chegada do inimigo. 
 Ordenei, portanto, o imediato deslocamento da artilharia e das bagagens pela estrada 
principal, e eu, com um punhado de picciotti e a companhia Cairoli, manobrei na direcção da 
Portela, para me encontrar com a segunda coluna que tentava cortar-nos a retirada. 
 O nosso movimento resultou em cheio. Cheguei às alturas antes do inimigo delas se 
apoderar, e, com alguns tiros, consegui detê-lo. De modo que me achei com todas as minhas forças 
em Piana, tendo livre, pela estrada de Corleone, o acesso a todo o interior da ilha e com a 
possibilidade de me deslocar à vontade. 
 As populações de Piana e de Parco foram imensamente prestáveis, fornecendo auxiliares e 
guias, sobretudo um rico proprietário Peta, da primeira das localidades. 
 Em Piana dei Greci, passámos todo o resto do dia, deixando repousar o pessoal. Naquele dia, 
tivemos a lamentar a morte do valoroso jovem Mosto, irmão do major comandante da companhia de 
carabineiros genoveses, que, com a habitual bravura, tinha retardado o avanço dos Bourbónicos. 
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 Em Piana, decidi desembaraçar-me dos canhões e da bagagem, para poder operar mais 
livremente com os esquadrões de Lamasa, que se encontravam, então, em Gibilrossa. 
 Ao cair da noite, fiz, portanto, seguir os canhões e as bagagens pela estrada de Corleone, sob 
as ordens de Orsini, e eu, com o resto da gente, depois de ter tomado a mesma estrada por um breve 
tempo, obliquei à esquerda, na direcção de Misilmeri, por um carreiro florestal não muito 
incómodo. 
 O movimento dos canhões na estrada de Corleone enganou o inimigo, como eu esperava. 
Continuou, em 25, a marcha para aquela cidade, pensando que perseguia toda a nossa força, mas 
não seguia senão Orsini, quase sem pessoal. 
 Atravessei com a coluna o bosque de Cianeto, onde dormimos, e, no dia seguinte, chegámos 
a Misilmeri, cuja população nos acolheu com grande entusiasmo, e, a 26, fomos a Gibilrossa, já 
ocupada pelo nosso Lamasa, com vários esquadrões agrupados. 
 Depois de ter conferenciado com Lamasa e com os outros chefes sicilianos, de fora e de 
dentro de Palermo, decidiu-se atacar o inimigo na capital da Sicília. [...] 
 Von Meckel e Bosco comandavam a coluna bourbónica que seguia para Corleone, atrás da 
nossa artilharia, ignorando o nosso movimento para Gibilrossa. É forçoso reconhecer, para honra do 
povo siciliano, que só na Sicília isto era exequível3. Sim! E, somente passados dois dias da nossa 
entrada em Palermo, souberam os chefes inimigos que tinham sido por nós enganados e que 
chegáramos à capital, quando nos julgavam em Corleone. 
 Em 26, ao anoitecer, iniciou-se a marcha sobre Palermo, descendo as tropas por um caminho 
coberto e muito difícil, que conduz de Gibilrossa à estrada de Porta Termini. 

[...] 
 Um núcleo de valentes, comandados por Tükery e Missori, marchavam na vanguarda. Entre 
esses encontravam-se Nullo, Enrico Cairoli, Vico Pelizzari, Taddei, Poggi, Scopini, Uziel, Perla, 
Gnecco e outros combatentes valorosos, de que muito lamento não conseguir recordar os nomes.4 
Para esta unidade especial, escolhida dentre os Mil, não contavam o número, as barricadas ou os 
canhões que os mercenários do Bourbon tinham posicionado fora da Porta Termini. Atacava em 
força, punha em fuga os postos avançados inimigos da ponte do Almirante e continuava para 
adiante. 

As barricadas de Porta Termini foram ultrapassadas voando, e a coluna dos Mil e os 
esquadrões de picciotti seguiam a curta distância da soberba vanguarda, procurando rivalizar com 
ela em heroísmo. 
 De nada valeu a vigorosa resistência de numerosos inimigos, em todos os pontos, nem o 
fulminar da artilharia, de terra e de mar, nem um batalhão de caçadores, colocado no dominante 
convento de Sant’Antonio, que flanqueava os assaltantes pela sua esquerda, a meio tiro de carabina. 
Nada valeu. A vitória sorriu à coragem e à justiça, e, em pouco tempo, o centro de Palermo foi 
invadido pelos soldados da liberdade italiana. 
 
 Encontrando-se a população da capital completamente inerme, não podia, em princípio, 
expor-se aos tremendos fogos que se abatiam pelas ruas. É que, não só disparava a artilharia da 
tropa e dos fortes mas também a frota bourbónica, que, batendo as ruas principais, as varriam com 
os seus potentes projécteis. E, toda a gente sabe que, quando os bombardeadores podem 
bombardear uma pobre cidade, sem serem molestados, a sua bravura de canibais não pára de subir. 
 Rapidamente, porém, o povo de Palermo acorreu ao levantamento daquelas fortificações 
citadinas que fazem empalidecer os mercenários da tirania: as barricadas! E aí se distinguiu, como 
orientador, o coronel Acerbi, dos Mil, militar valoroso de todas as batalhas italianas. 
                                                 
3 Garibaldi não é totalmente explícito nesta passagem, mas o seu significado é muito importante, porque estabelece uma 
comparação com o que ele verificara em operações no Norte e Centro de Itália. Enquanto nestas partes continentais 
havia sempre civis, instigados pelo clero, que iam informar o inimigo acerca dos movimentos dos nacionalistas, na 
Sicília, a fidelidade do povo às tropas libertadoras foi total, possibilitando o segredo dos movimentos. (Nota do 
tradutor) 
4 Não conseguindo recordar os nomes daqueles que fizeram parte daquela sagrada unidade, achei que devia apresentar-
vos os nomes que a minha memória reteve dos supracitados mártires dos gloriosos Mil, se bem que nem todos 
pertencentes à dita unidade. 
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 Os populares, armados de um ferro qualquer ou de um machado, apresentavam, nos dias 
seguintes, aquelas massas imponentes, contra as quais nenhuma tropa pode resistir, por melhor 
organizada que esteja. 
 

 
 
 Da Porta Termini chegámos à Fiera Vecchia, e desta à Praça Bolonha, onde, vendo que era 
difícil concentrar um forte núcleo dos nossos, espalhados na grande metrópole, me apeei do cavalo 
e me fixei junto a um portão. 
 Pondo em terra a sela da minha égua Marsala e o meu coldre de pistolas, uma pistola bateu 
no solo e disparou-se. A bala raspou-me no pé direito, levando um pedaço da parte inferior das 
calças. «As coisas afortunadas nunca ocorrem isoladamente», disse para mim mesmo. 
 Com o comité revolucionário de Palermo, composto de férvidos patriotas, resolvemos 
estabelecer o meu quartel-general no Palácio Pretório, ponto central da cidade. 
 A cidade de Palermo não nos forneceu grandes contingentes de gente armada, já que os 
Bourbónicos tinham tido grande cuidado em a manter absolutamente inerme. Mas é justo 
reconhecer o entusiasmo daqueles bravos cidadãos, que não se intimidaram nem com os sangrentos 
combates nas ruas, nem com os ferozes bombardeamentos da frota inimiga, do forte de 
Castellammare e do Palácio Real. Pelo contrário, muitos, por falta de espingardas, apresentavam-se-
nos armados de punhais, facas, espetos e ferros de qualquer tipo. Os picciotti dos esquadrões 
também se batiam com bravura e supriam o dizimado número dos Mil. Até as mulheres foram 
sublimes no seu ímpeto patriótico: no meio daquele inferno das explosões e do tiroteio, animavam 
os nossos com os seus aplausos, com gestos e com vivas. Atiravam pelas janelas cadeiras, colchões 
e utensílios domésticos de todo o género, para serem usados no levantamento das barricadas, e 
muitas eram vistas a descer às ruas para ajudar a erguê-las. A população tinha ficado surpreendida 
com a arrojada irrupção, mas passados os primeiros momentos de espanto, aumentou, em cada dia, 
a sua coragem e intrepidez. As barricadas saíam da terra como por encanto, e Palermo ficou 
apinhado dessas barreiras. O seu elevado número era, provavelmente, excessivo, mas sem dúvida 
que serviram muitíssimo para animar o povo e assustar as tropas bourbónicas. Além disso, aquele 
trabalho contínuo mantinha toda a gente em actividade e alimentava o entusiasmo. 
 Uma das maiores dificuldades que defrontávamos naquela situação era a escassez de 
munições. Todavia, descobriram-se fábricas de pólvora. Noite e dia se trabalhou na produção de 
cartuchos, mas a quantidade era insuficiente para o combate incessante contra as numerosas tropas 

 Porta Termini

 Fiera Vecchia

 Palácio Real

Forte de 

 Castellammare

 Quartel de 4 Venti
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bourbónicas que continuavam a ocupar os pontos principais da cidade. Por conseguinte, os soldados 
– e particularmente os picciotti, que disparavam abundantemente – tinham falta de munições e 
deixavam-me aflito para as obter. 
 Não obstante, os Bourbónicos estavam reduzidos no forte de Castellammare, no Palácio das 
Finanças e no Palácio Real, e em mais alguns edifícios adjacentes, enquanto nós éramos senhores 
de todo o resto da cidade. 
 
 

 
 

 O núcleo mais forte do inimigo localizava-se no Palácio Real, onde se encontrava o general-
chefe Lanza, mas estavam privados de comunicações com o mar e com as suas outras posições em 
terra. 
 Várias das nossas companhias ocupavam as saídas que da cidade conduzem ao campo, de 
modo que as tropas do Palácio Real, com o seu general-chefe, encontravam-se absolutamente 
isoladas e começaram, depois dos primeiros dias, a sentir penúria de víveres e já não sabendo onde 
deviam meter os feridos. Esta situação levou Lanza a parlamentar, propondo a sepultura dos mortos, 
que começavam a apodrecer, e o transporte dos feridos para bordo da frota, de modo a serem 
conduzidos a Nápoles. 
 Estas acções requeriam uma trégua de vinte e quatro horas. Deus sabe como tínhamos 
necessidade dela, obrigados como estávamos a fabricar pólvora e cartuchos, que eram consumidos 
mal acabavam de ser produzidos. 
 Aproveito para recordar que nenhum socorro de armas e munições nos chegou dos navios de 
guerra ancorados no porto e na baía, incluindo uma fragata italiana, naqueles dias fundamentais, em 
que teríamos pago a preço de sangue alguns cunhetes de cartuchos. Se bem me lembro, comprou-se 
um velho canhão de ferro de um navio grego. Pouco depois, porém, a aparição das colunas 
bourbónicas de Von Meckel e Bosco – que, depois de se terem movimentado na direcção de 
Corleone em nossa perseguição, voltavam à capital – fizeram com que o general inimigo mudasse 
de ideias. Realmente, a visão dos dois supracitados chefes, à frente de cinco ou seis mil homens de 
tropas de primeira, era um facto de muita importância e que podia ser-nos fatal. Desiludidos na 
esperança de nos surpreenderem e desbaratarem, e informados, pelo contrário, da nossa entrada em 
Palermo, chegaram enraivecidos de despeito e assaltaram resolutamente a Porta Termini. 

Conquista de Palermo – Porta Termini 
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 As minhas poucas tropas, instaladas por toda a cidade, dificilmente podiam reunir um 
contingente suficientemente forte para se opor ao rompente inimigo. Embora fossem poucos os 
nossos que se encontravam nas imediações da Porta Termini, defenderam-se bravamente, e o 
terreno cedido até à Fiera Vecchia foi disputado palmo a palmo. 
 Advertido do progresso do inimigo naquela parte, reuni algumas das nossas companhias e 
marchei para o local ameaçado. Já em marcha, fui informado de que o general Lanza desejava 
prosseguir as negociações a bordo do navio-almirante inglês, que se encontrava na enseada de 
Palermo, sob o comando do almirante Mundy. 
 Deixei o comando da cidade ao general Sirtori, meu chefe de estado-maior, e desloquei-me 
até ao dito navio, onde encontrei os generais Letizia e Chretien, que vinham para conferenciar 
comigo, em nome do general-chefe do inimigo. 
 Não tenho agora presentes as propostas que me fez o general Letizia, mas recordo tratar-se 
da troca de prisioneiros, do embarque de feridos em navios da frota, da autorização para introduzir 
víveres no Palácio Real, na concentração das forças inimigas em Quattro Venti, posição com 
grandes edifícios em contacto com o mar, e, finalmente, da apresentação de um acto de respeito e de 
obediência por parte da cidade de Palermo a S.M. Francisco II.5 
 Ouvi, pacientemente, a leitura dos primeiros artigos da proposta, mas quando o porta-voz 
chegou ao artigo humilhante para a cidade de Palermo, levantei-me revoltado e disse ao general 
Letizia que ele bem sabia o que tinha a fazer com gente disposta a bater-se, e que não tinha outra 
resposta. 
 Pediu-me, então, uma trégua de 24 horas, para embarcar os feridos, com a qual concordei, e 
assim terminou a parlamentação. 
 É de sublinhar, de passagem, que o chefe dos Mil, tratado como flibusteiro até este 
momento, tinha-se tornado, de repente, excelência, título com que fui nomeado em todas as 
negociações seguintes e que sempre repudiei. Tal é a baixeza dos poderosos quando são colhidos 
pela desventura. 
 A situação, contudo, estava longe de ser animadora. Palermo tinha falta de armas e de 
munições; as bombas tinham desmantelado parte da cidade; o inimigo ainda lá estava dentro, com 
as suas melhores tropas e, com as restantes, ocupava as posições mais fortes; a frota batia as ruas e 
estradas com a sua artilharia; e os canhões do Palácio Real e de Castellammare ajudavam na obra de 
destruição. 
 Reentrei no Palácio Pretório, onde encontrei os principais cidadãos à minha espera, e que, 
com arguto olhar meridional, procuravam ler nos meus olhos as minhas impressões sobre o 
resultado da parlamentação. Expus, francamente, as condições propostas pelo inimigo e não 
descortinei nenhum abatimento. Pediram-me para falar ao povo, assomando à varanda, e assim fiz. 
 

 
Garibaldi na escadaria do Palácio Pretório, em Palermo 

                                                 
5 Francisco II, rei das Duas Sicílias, de 1859 a 1861. (Nota do tradutor) 
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 Confesso que não estava desencorajado, como não o estive em circunstâncias bem mais 
difíceis, mas considerando o poderio e a superioridade numérica do inimigo e a escassez dos nossos 
meios, sentia alguma perplexidade relativamente à decisão a tomar, isto é, se convinha continuar a 
defesa da cidade ou se era melhor reunir todas as nossas forças e regressar ao campo. 
 Esta última hipótese passou-me pela cabeça como um pesadelo, mas sacudi-a com desprezo. 
Tratava-se de abandonar a cidade de Palermo às devastações de uma soldadesca desenfreada! 
Apresentei-me, por conseguinte, quase irritado comigo próprio, ao bravo povo das Vésperas, e 
manifestei a minha concordância com todas as condições apresentadas pelo inimigo. Todavia, 
quando cheguei à última, disse que a recusara com desprezo. Ouviu-se um rugido de revolta e de 
aprovação unânime daquela multidão generosa, e, aquele rugido decidiu a liberdade de dois povos e 
a queda de um tirano. Fiquei revigorado, e, a partir daquele momento, desvaneceu-se qualquer 
sintoma de temor, de titubeação ou de indecisão. Soldados e cidadãos rivalizavam na actividade e 
na resolução. As barricadas multiplicavam-se. Todas as varandas e varandins se cobriam de 
colchões para a defesa, juntavam-se pedras e projécteis de toda a espécie, para esmagar o inimigo. 
A fabricação da pólvora e dos cartuchos activava-se febrilmente. Alguns velhos canhões, 
desenterrados não sei donde, apareciam, eram montados e eram colocados em posições 
convenientes. Outros foram comprados a navios mercantes. As mulheres de todas as classes sociais 
mostravam-se pelas ruas, animando os trabalhadores e aqueles que se preparavam para a luta. 
 Os oficiais ingleses e americanos que se encontravam na enseada ofereceram-nos revólveres 
e espingardas de caça. Alguns dos oficias sardos manifestaram também simpatia pela santa causa do 
povo e os marinheiros da fragata italiana ardiam no desejo de partilhar o perigo com os seus irmãos, 
ameaçando desertar. Só aqueles que obedeciam aos frios calculistas do ministério de Turim não se 
comoviam com tal espectáculo e mantinham-se impassíveis testemunhas da destruição de uma das 
mais nobres cidades italianas, esperando ordens. Isto é, já tinham ordens: dar-nos um coice de 
burro, se fôssemos derrotados, e fazer o papel de amigalhaços, se saíssemos vitoriosos! 
 Um jovem siciliano de família respeitável, mandado por mim a bordo da fragata sarda, e que 
lá conseguiu subir, não sem se expor a muitos perigos, ouviu responder – “podeis ser um espião” – 
em vez de obter algumas munições, que era do que eu o havia encarregado. 
 De qualquer modo, o inimigo teve conhecimento da resolução, nossa e da cidade, porque 
não se provoca um povo impunemente, quando está decidido a combater até à última. O despotismo 
muito se engana ao engordar os seus procônsules, que, naturalmente, não sabem decidir-se a expor a 
sua pança ao perigo, entre as barricadas da canalha. Antes de expirarem as vinte e quatro horas da 
trégua, um novo parlamentário anunciou-me o general Letizia. Pediu-me três dias de tréguas, 
alegando não serem suficientes as vinte e quatro horas para o transporte dos feridos para bordo. 
Também concedi os três dias pedidos, e, enquanto isso, não se perdia um segundo na dinâmica 
produção da pólvora e dos cartuchos, enquanto se continuavam os trabalhos das barricadas. Os 
esquadrões próximos da capital engrossavam as nossas forças e ameaçavam as retaguardas do 
inimigo. Orsini, que ficara com a artilharia, também tinha chegado, e, com ele, outros esquadrões. A 
nossa situação melhorava a cada dia e dava menos vontade aos Bourbónicos de nos virem atacar. 
 Numa nova parlamentação com o general Letizia, discutiu-se a retirada das tropas que se 
encontravam no Palácio Real e na Porta Termini, para as reunir todas em Quattro Venti e no molhe. 
Para nós era um ganho importante. 
 A suspensão das hostilidades e a retirada dos Bourbónicos para o mar encheu a população de 
confiança e de coragem, de tal modo que fomos obrigados a colocar postos avançados dos camisas 

vermelhas
6, para evitar a colisão dos Sicilianos com as tropas bourbónicas, dado o imenso ódio que 

sentiam por estas. Tratou-se, por fim, da partida das tropas, não podendo elas, certamente, 
permanecer por muitos dias nas apertadas posições que ocupavam e no meio da completa destruição 
da cidade e dos fortes. 

                                                 
6 As “camisas vermelhas”, poucas no início da expedição, tinham adquirido muita importância e inspiravam confiança e 
respeito aos amigos e terror aos inimigos. Os parlamentários bourbónicos pediam “camisas vermelhas” para os escoltar 
nas ruas de Palermo. Eu tinha encomendado quantas eram possíveis de fazer e de distribuir, para aumentar a 
imponência daquela cor.  
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 O valor dos Mil, e, em geral, dos defensores de Palermo, tinha sido grande. A sua atitude e a 
da população nem por um momento fraquejaram. Estavam dispostos, de facto, a deixar-se sepultar 
sob as ruínas da belíssima capital, e, é forçoso reconhecer que o resultado foi magnífico, não se 
podendo esperar melhor. 
 
(continua) 
 

 


