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Introdução 
 
 

O Fascismo era a sombra ou o filho monstruoso 

do Comunismo. 

Winston Churchill1 

 

 

 

Caporetto e Petrogrado 

No final de 1917, em plena 1.ª Guerra Mundial, dois aconte-
cimentos, separados temporalmente por menos de uma semana e 
geograficamente por 2.000 km, iriam gerar as condições para o 
sucesso da Revolução Bolchevista e do movimento, igualmente 
revolucionário, que serviria de modelo ao processo de a combater. 

 
 

Batalha de Caporetto 

No outono de 1917, no setor oriental da Frente Italiana, o 
reforço das tropas austríacas com 7 divisões alemãs iria propor-
cionar uma inversão da sorte da guerra, até aí favorável à Itália. 
Em 24 de outubro, iniciou-se a ofensiva austro-germânica, pre-
cedida de uma forte preparação de artilharia em que os atacantes 
fizeram intenso uso de munições de gás venenoso. 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. 

                                   

(1) The Second World War – The gathering storm, p. 15. 
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Deu-se, então, o generalizado avanço das tropas austro-ger-
mânicas, segundo uma nova tática 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 apode-
rou das tropas italianas. A 26 de outubro, perdido por completo 
o 2.º Exército, o general Cadorna, comandante das tropas italia-
nas, 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 pressiona-
vam os italianos na direção do rio Piave, ainda mais para oci-
dente. Em apenas 11 dias, as tropas atacantes haviam penetrado 
cerca de 130 km em território italiano e feito 275.000 prisionei-
ros. A atestar a desorientação italiana, registe-se o relativamente 
baixo número de mortos – 10.000 – e os cerca de 300.000 desa-
parecidos, por fuga, seguida de abandono de arma e deserção. 

É justamente neste desastroso quadro de desorientação que 
se abre uma outra brecha, esta destinada a consentir uma dura-
doura penetração política. Os meios militares e políticos mais 
tradicionalistas difundem a ideia de que a catástrofe se deve ao 
efeito dissolvente e derrotista dos ideais defendidos pelos movi-
mentos antiguerra, especialmente representados pelo Partido 
Socialista Italiano. O historiador e jornalista Indro Montanelli – 
que chegou ser apoiante do fascismo, até à Guerra Civil de 
Espanha – encarou a onda de desertores numa perspetiva mais 
voltada para as consequências políticas do pós-guerra. Refe-
rindo-se às medidas tomadas após ter sido barrado o avanço 
austro-germânico, Montanelli faz a seguinte avaliação: 
 

Impunha-se proceder com mais calma à reorganização dos 
extraviados, e não era tarefa menor. Havia cerca de 300 mil 
que, tendo largado a espingarda, se mostravam relutantes 
em voltar a armar-se, também porque, uma vez cometida a 
deserção, eram instintivamente levados a atribuir-lhe uma 
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justificação ideológica. Do que nos foi permitido compreen-
der, diremos que não foram tanto os socialistas a fazerem 
Caporetto como foi Caporetto a fazer socialistas, isto é, a 
multiplicá-los.1 

 
 

Petrogrado – A Revolução Bolchevista 

Poucos dias depois da derrocada de Caporetto, na noite de 6 
para 7 de novembro de 1917 (24 para 25 de outubro, segundo o 
calendário Juliano), o movimento bolchevique desencadeou, com 
inteiro sucesso, as operações de controlo de Petrogrado. A 8 de 
novembro, Lenine anunciou a formação de um novo governo, a 
socialização da terra e o lançamento de uma proposta de armis-
tício de 3 meses para cessar com a guerra. 

Mesmo antes de a revolução e a guerra civil subsequente se 
encontrarem concluídas, o derrube da monarquia czarista e a 
tomada do poder num país tão vasto como era a Rússia foi sufi-
ciente para entusiasmar todos os partidos políticos que, na 
Europa, havia décadas professavam os ideais socialistas de cariz 
revolucionário e se opunham à ideia de uma conciliação com o 
sistema democrático liberal. O abalo sentido nos países europeus 
e americanos mais desenvolvidos não foi inferior ao impacto 
provocado pela eclosão da Revolução Francesa. Conjugado com 
a decisão dos Estados Unidos da América de participar na 
guerra europeia, o golpe bolchevista iria ter consequências dra-
máticas na evolução do século XX. Para começar, em Itália. 

 

 

                                   

(1) Montanelli, Indro, Storia del Regno d’Italia, 1861-1946, Il Giornale, Milão, 
1993, pp. 122-123. 



Mussolini – Autobiografia 

18 

Benito Mussolini 

Quando Mussolini, depois de ser demitido da direção do jor-
nal socialista Avanti, funda o Il Popolo d’Italia (15 de novembro 
de 1914), o futuro Duce não pensa abandonar o Socialismo. De 
facto, por baixo do título do novo diário, podia ler-se «Quoti-
diano Socialista». Só a 24 de novembro é que foi convocado pela 
Secção Socialista milanesa, onde, depois de uma sessão contur-
bada, seria expulso do partido. 

Entretanto, em 23 de maio de 1915, a Itália declara guerra ao 
Império Austro-Húngaro, juntando-se aos Aliados. Mobilizado 
como combatente, é no seguimento da derrota de Caporetto que 
Mussolini rompe ideologicamente com o socialismo. Um marco 
desse rompimento ainda hoje pode ser constatado na primeira 
página do Il Popolo d’Italia de 1 de agosto de 1918, de onde 
desaparece, pela primeira vez, o subtítulo «Quotidiano Socia-
lista», o qual é substituído por «Quotidiano dos combatentes e 
dos produtores». É um salto de notável amplitude, sobretudo 
pela expressão «produtores», a qual, englobando empregadores 
e empregados, prenuncia o abandono da luta de classes e o abra-
çar da ideologia corporativa da conciliação de classes. Sobre 
esta grande inflexão ideológica, Montanelli haveria de referir o 
seguinte: 
 

Há quem veja nesta mudança de campo, um facto traumá-
tico, um renegamento, uma rotura de Mussolini com o seu 
passado. Nós pensamos que seja mais correto falar de um 
regresso às origens. Mussolini nunca foi um verdadeiro socia-
lista. Mesmo quando sobressaía no partido como figura de 
primeiro plano, não o amava e desprezava os dirigentes. 
Usava esta qualificação como uma etiqueta conveniente para 
conquistar as massas, relativamente às quais era totalmente 
insensível e que lhe interessavam unicamente como «mate-
rial revolucionário» para a conquista do poder, do seu poder.1 

                                   

(1) Montanelli, Indro, I Protagonisti, Il Giornale, Milão, 1993, p. 381. 
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Ao assumir o seu rompimento com o socialismo, Mussolini 
inicia um novo percurso político – sempre nacionalista e de ins-
piração patriótica – mas que ele não controla em absoluto, 
sujeitando-se a diversas correções de rumo. Essa flexibilidade, 
associada às suas inegáveis qualidades oratórias e de liderança, 
explicam o espantoso crescimento do Fascismo no período de 
três anos que decorre da Vitória à Marcha sobre Roma. 

A forma surpreendente como de uma derrota humilhante o 
Exército Italiano consegue, em poucos meses, reivindicar o esta-
tuto vitorioso, concretizado com o sucesso de Vittorio Veneto, 
leva Mussolini a um raciocínio simples: 

O «seu lado», essencialmente constituído pelas massas de 
italianos das classes mais baixas, devia começar a definir-se por: 

 Ter sido a favor da entrada da Itália na guerra, ao lado dos 
Aliados; 

 Orgulhar-se de ter combatido e de ter saído vitorioso; 

 Entender que essa vitória tinha de ser o início de um renas-
cimento nacional. 

 

O «lado inimigo», por sua vez, esboçava-se através dos: 

 Opositores à beligerância da Itália; 

 Desertores do Exército e pacifistas que os desculpabiliza-
vam, com especial relevância para o Partido Socialista 
Italiano; 

 Que desvalorizavam a Vitória na guerra. 
 

O Partido Socialista Italiano entrou, claramente, nesta sepa-
ração de águas que Mussolini antevia. Num país cansado de 
guerra, o partido beneficiava do facto de sempre se ter oposto à 
beligerância italiana. Sem medir bem as consequências, não só 
achou que era útil desencadear uma campanha política contra os 
que haviam desejado a guerra, como contra os cidadãos que a 
haviam combatido como simples soldados. Se algum deles 
manifestava o desejo de se alistar debaixo da bandeira vermelha, 
era recusado sob a acusação de «cúmplice da burguesia». 
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Como o Partido Comunista Italiano só seria fundado em 
janeiro de 1921, como resultado de uma cisão no Partido Socia-
lista, era este que, inicialmente, se identificava com os sucessos 
do Bolchevismo russo. Assim, o espírito revolucionário e a luta 
contra a burguesia surgiriam em Itália logo após o final da 
guerra, sob a forma de uma agitação social muito forte, primeiro 
com o recurso às greves e, posteriormente, com a ocupação de 
fábricas e a tentativa de gestão das mesmas. Essa agitação era 
acompanhada por ações violentas, frequentemente com a utili-
zação de armas de fogo e explosivos e a ocorrência de mortos e 
feridos, criando a imagem de um país paralisado e à beira do 
caos. Para tudo isso, o sistema parlamentar italiano não só não 
foi capaz de encontrar solução, como deixou patente a inexis-
tência de uma figura de grande prestígio que pudesse constituir 
uma referência de unidade para a formação de um governo 
digno desse nome. 

A falta de uma personalidade forte notava-se, também, no 
campo revolucionário da esquerda italiana. No âmbito parla-
mentar, o vasto grupo de deputados do Partido Socialista recu-
sava-se a qualquer entendimento com os demais partidos, prefe-
rindo a atitude do «sós contra todos». Assim, não foi difícil o 
convencimento de grande parte dos italianos de que o socialismo 
se tornara numa organização que usava um só modo de ação: a 
violência e a desordem. 

O desejo de ORDEM, como sinónimo de tranquilidade, foi 
crescendo no seio da sociedade italiana. E, se o movimento fas-
cista proclamava a sua inflexibilidade em não aceitar qualquer 
compromisso ou negociação, a Itália sociologicamente conser-
vadora aprestava-se a comprometer-se com quem lhe prometia a 
ordem e o combate à ameaça bolchevista. 

Depois de diversas correções de rumo, o esboço dos segui-
dores de Mussolini vai-se aprimorando. Assim, ao apoio à beli-
gerância da Itália, ao orgulho pela vitória e à visão de um renas-
cimento, numa segunda fase o Fascismo vai acrescentar a reivin-
dicação da defesa de um IDEAL, consubstanciado num conceito 
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de uma Itália inspirada nas glórias e na grandeza da Roma da 
Antiguidade, sustentada por uma rígida disciplina e liderada por 
um DITADOR, também ele de inspiração romana. É este conceito, 
sempre impregnado de um discurso de acalorada superioridade 
moral, que leva Mussolini a censurar a forma como o Tratado de 
Versalhes apoucou a vitória italiana na guerra, sobretudo em 
matéria de compensações territoriais, tanto na Europa como em 
termos coloniais. 

Todos estes condimentos políticos se adequam a uma orga-
nização que, tendo raízes na guerra, revela, desde os seus pri-
meiros passos, uma patente disponibilidade para o COMBATE, 
para a violência, mesmo quando apresentada como resposta à 
desordem provocada pela violência dos opositores. A poderosa 
encenação final constituída pela Marcha sobre Roma, com o 
emprego de milícias armadas, logo seguida pelo convite do Rei 
Vítor Manuel III a Mussolini para formar governo, constituiria 
um exemplo único de golpe de Estado, com a particularidade de 
as Forças Armadas italianas, recolhidas nos seus quartéis, se 
terem mantido numa significativa atitude de neutralidade. Nes-
tas circunstâncias, a ascensão de Mussolini a chefe do governo 
constituía uma retumbante vitória político-militar. E, logo que a 
nível interno se consumou e consolidou a vitória sobre socialis-
tas, comunistas e democráticos, o espírito belicoso que a tornara 
possível começou a ser orientado para a aventura colonial, ter-
minando na aliança com a Alemanha Nazi e no envolvimento na 
2.ª Guerra Mundial. 

 
 

A autobiografia 

Conforme explica Richard Washburn Child no Prefácio da 
obra, a iniciativa de publicação desta autobiografia coube a este 
ex-embaixador dos EUA em Itália. É muito evidente que Child 
tinha grande admiração por Mussolini e pela sua obra. Estava-se 
em 1927 e ainda se não tinham completado seis anos de governo 
do Duce. Parecia muito pouco tempo para justificar uma auto-
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biografia. O próprio Mussolini tem consciência disso quando 
afirma no início do capítulo XI: 
 

Alguns leitores do meu registo autobiográfico podem atri-
buir as estas minhas páginas o caráter de uma história de 
vida completa. Se pensaram que esta era uma história com-
pleta, enganaram-se. É absurdo acreditar que alguém possa 
concluir uma vida de batalhas com a idade de quarenta e 
cinco anos. 

 

A aceitação do desafio de Child tinha, por conseguinte, outro 
tipo de utilidade. Tratava-se de uma manobra de propaganda 
especialmente dirigida ao público da Grã-Bretanha e dos Esta-
dos Unidos. Por tal motivo, a obra, escrita em italiano segundo 
ditado de Mussolini, teria, depois de traduzida, a primeira edição 
em língua inglesa, datada de 1928. Assim, é perfeitamente pos-
sível detetar no texto do fundador do Fascismo a intenção de 
bajular suavemente o mundo anglo-saxónico, tonalidade que vai 
desaparecer por completo nos quatro capítulos acrescentados à 
edição de 1939 (capítulos XII a XV da presente edição), passa-
das que estavam diversas vicissitudes da política europeia que 
levaram a Itália a afastar-se dos Aliados da 1.ª Guerra Mundial e 
a aproximar-se da Alemanha Nazi. 

Mussolini leva muito a sério o desafio que Child lhe fizera e 
constrói de si mesmo uma imagem forte de patriota corajoso e 
determinado a cumprir uma missão de engrandecimento de Itá-
lia. Colocando-se permanentemente num patamar de superiori-
dade moral, utiliza frequentemente a palavra «espírito» para 
vincar o caráter idealista do Fascismo. A convicção dessa supe-
rioridade moral reflete-se, igualmente, na impiedosa adjetivação 
com que mimoseia os opositores, traçando-lhes um perfil onde a 
cobardia, a vileza e a falta de amor à pátria contrastam com a 
pureza e o idealismo do Fascismo: 
 

Conhecia, por experiência própria, o seu tipo de ânimo. 
Tem sido sempre o mesmo em todas as circunstâncias, em 
todas as épocas – é o espírito dos lobos cobardes e das 
ovelhas ferozes. 
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E qual era a maior fonte da pureza do ideal fascista? Ele pró-
prio responde, de forma categórica: 
 

A organização do Fascismo foi marcada e impressa com os 
jovens. Possui o espírito da juventude e reuniu jovens, os 
quais, tal como um pomar recente, têm pela frente muitos 
anos de produção. 

 

Toda essa organização floresce graças ao timoneiro certo em 
que o próprio Mussolini se revê e ao qual todos prestam a mais 
entusiástica obediência. O entusiasmo e a obediência estão 
determinados a ir até onde for necessário, nomeadamente atra-
vés da violência. Mussolini explica de forma muito clara e sem 
sofismas a importância que ela tem no projeto fascista de con-
quista do poder: 
 

Era necessário dar à violência cavalheiresca um crédito 
oportuno e genial. [...] Era necessário fazer o nosso cami-
nho pela violência, pelo sacrifício e pelo sangue; era neces-
sário estabelecer uma ordem e uma disciplina desejada 
pelas massas, mas impossível de obter através de propa-
ganda piegas e de palavras, palavras e mais palavras, e 
batalhas parlamentares e jornalísticas. 

 

Embora o cenário dominante da obra transporte o leitor para 
o campo dos ressentimentos, do inconformismo, da ação de ins-
piração punitiva e do movimento de massas – situações natural-
mente impróprias para considerações de um frio racionalismo –, 
algumas páginas revelam um Mussolini mais temperado, capaz 
de formular conceitos político-filosóficos em que revela o 
conhecimento dos homens e da sua natureza: 
 

Quando a revolução termina, as massas, que frequente-
mente são movidas pela simples intuição de uma realidade 
de grandeza histórica e social, vão pacificamente de volta 
para as suas atividades habituais. Aí constituem o fermento 
do novo regime. Os líderes conscienciosos e altruístas for-
mam a necessária aristocracia dos governantes. Mas os 
ascetas e os aventureiros tornam-se um peso morto. Os pri-
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meiros desejariam ver, de um dia para o outro, uma huma-
nidade perfeita, sem falhas. Não são capazes de entender que 
não há revolução que possa mudar a natureza do homem. 

 

Deste modo, o Fascismo não se empenhará a fundo na cria-
ção de um «homem novo», tarefa que estaria condenada ao 
insucesso. É esse entendimento que o levará a manter a inicia-
tiva privada, a propriedade e, mesmo sem grande entusiasmo 
pessoal, a compreender que seria necessário um entendimento 
com a Igreja Católica. Mas tudo isso debaixo do olhar vigilante 
do Estado, que se considera inicialmente como Autoritário para, 
progressivamente, evoluir para Totalitário. 

Sobre si próprio, Mussolini não faz mais do que se conside-
rar em missão permanente, sem quaisquer ambições materiais. 
 

Não peço nada para mim nem para ser meu. Nada de bens 
materiais, de honrarias, de homenagens, de resoluções de 
apoio, que presumam a minha consagração na História. O 
meu objetivo é simples: quero fazer a Itália grande, respei-
tada e temida. 

 

Essa imagem, de contornos fortes, sobreviverá, em Itália, à 
sua morte física. Uma imagem tanto mais forte quanto é certo 
que, nos regimes totalitários, os jornais não noticiam casos de 
corrupção na atividade política. 

Tratando-se de uma autobiografia, o leitor está imediata-
mente prevenido. O texto, possuindo um inegável interesse bio-
gráfico e histórico, tem, certamente, omissões e distorções rele-
vantes, pelo que deve ser confrontado com trabalhos de história 
mais isentos. Mas ninguém pode negar a enorme influência que 
o triunfo do Fascismo veio a ter numa Europa que, apavorada 
com o triunfo bolchevista na Rússia e sentindo a agitação pro-
vocada por partidos de inspiração comunista, olhava com admi-
ração o antídoto que a revolução italiana havia consagrado. Essa 
admiração chegaria igualmente a Portugal, numa versão suavi-
zada do fascismo, mas bastante próxima do Corporativismo con-
cebido por Mussolini. 
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Ao tomar posse como ministro das Finanças, em 27 de abril 
de 1928, Salazar tem já um vasto conhecimento do processo 
revolucionário italiano. Interessado, quiçá fascinado, por essa 
onda inovadora de oposição ao bolchevismo, Salazar tem cons-
ciência de que não está em posição idêntica à de Mussolini. 
Enquanto este conquista o poder, numa demonstração de força e 
de liderança de massas, Salazar entra suavemente nos corredores 
da governação, chamado, pela segunda vez, pelos vencedores da 
revolta militar. A ditadura portuguesa não terá raízes em 
nenhum movimento de massas e far-se-á do topo para a base. 
Muito cedo, faz questão de o reconhecer publicamente, através 
do Prefácio que escreve para a longa entrevista a António Ferro: 
 

A origem militar da Ditadura portuguesa há de dar sempre 
à nossa revolução uma caraterística especial. Aqui não foi 
um partido, uma força revolucionária que se apoderou do 
Poder; foi o Exército, órgão da Nação, que interveio no 
sentido de criar as condições necessárias para a existência 
dum governo antipartidário e nacional.1 

 

Por outro lado, enquanto o fascismo italiano buscava um 
engrandecimento de caráter imperial, que lhe dava uma fisiono-
mia agressiva de expansão territorial, Portugal já era possuidor 
de um vasto império. Demasiado vasto, até, para as capacidades 
do país exercer os seus deveres de soberania e promoção do 
desenvolvimento económico. 

Quando António Ferro entrevista Salazar, Mussolini já com-
pletara 10 anos como chefe do governo italiano. Perante a ques-
tão colocada por Ferro sobre a adaptabilidade do Fascismo ao 
nosso país, Salazar tem já algumas ideias processadas sobre esse 
novo movimento político: 
 

A nossa Ditadura aproxima-se, evidentemente, da Ditadura 
fascista no reforço da autoridade, na guerra declarada a 
certos princípios da democracia, no seu caráter acentuada-
mente nacionalista, nas suas preocupações de ordem social. 

                                   

(1) Ferro, António, Salazar, Edições do Templo, Aveiro, 1978, p. s/n. 
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Afasta-se, porém, nos seus processos de renovação. A dita-
dura fascista tende para um cesarismo pagão, para um 
estado novo que não conhece limitações de ordem jurídica 
ou moral, que marcha para o seu fim, sem encontrar emba-
raços nem obstáculos. Mussolini, como se sabe, é um admi-
rável oportunista da ação: ora marcha para a direita, ora 
marcha para a esquerda; combate hoje a Igreja, mas, pouco 
depois, é ele próprio quem faz o Tratado de Latrão, para 
mandar encerrar, meses passados, as associações católicas. 

 

Poucos meses depois da entrevista ser publicada, um dos 
pilares mais caraterísticos do Fascismo italiano – a organização 
Corporativa – é replicado em Portugal mediante a publicação do 
Estatuto do Trabalho Nacional1 (Carta del Lavoro, no regime 
italiano). Outra legislação se seguiu, com a finalidade de pro-
mover a edificação do Estado Corporativo, mas essa estrutura 
política nunca viria a ser concluída. Foi, todavia, eficaz na abo-
lição de sindicatos livres e na proibição da greve e do lock-out. 

Apesar das diversas semelhanças que o Estado Novo aber-
tamente adotou do regime fascista italiano, Salazar procurou, 
sempre que a oportunidade surgia, destacar as diferenças exis-
tentes entre as duas conceções de Estado Autoritário, nomeada-
mente ao sublinhar a não-adesão ao princípio do Estado Totali-
tário. Mas não parece ser completamente ilícito supor que essas 
referências diferenciadoras não invalidavam uma grande admi-
ração que o ditador português votava ao Duce. De facto, no final 
de 1936 ou início de 1937, Mussolini oferece a Salazar uma sua 
fotografia, autografada.2 Algumas fotografias ao seu gabinete de 
trabalho provam que Salazar colocou a foto de Mussolini em cima 
da sua secretária, em lugar de destaque, legitimando, por conse-
guinte, a dedução de uma grande identificação política entre os 
dois estadistas. Com a entrada da Itália na guerra, em 10 de junho 
de 1940, como inimiga da velha aliada Grã-Bretanha, Salazar 

                                   

(1) Decreto-Lei n.º 23.048, de 23 de setembro de 1933. 
(2) Pereira, B. Futscher, A Diplomacia de Salazar (1932-1949), D. Quixote, Alfra-

gide, 2013, p. 153. 
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achou por bem retirar a fotografia da secretária.1 Iniciava-se, ao 
menos na aparência, o afastamento do modelo autoritário que 
fora o grande inspirador do Estado Novo e do líder que o conce-
bera e institucionalizara. 
 

David Martelo 

 
 
 
 

                                   

(1) Ibidem, p. 213. 


