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ASSIM TOMÁMOS ROMA – (1) 
 

Benito Mussolini 

 
 
 E, agora, estávamos na véspera da histórica marcha para a Cidade Eterna. 
 Tendo terminado a minha análise e estimativa das condições das províncias, tendo tomado 
nota dos relatórios dos vários chefes dos Camisas Negras, tendo seleccionado os planos de acção e 
determinado de uma maneira geral o momento mais favorável, convoquei para Florença os chefes do 
movimento fascista e das esquadras de acção. Ali estavam Michele Bianchi, De Bono, Italo Balbo, 
Giurati e muitos outros. Nessa tranquila conferência, alguém sugeriu a mobilização dos Camisas 

Negras para 4 de Novembro, o aniversário da Vitória. Rejeitei essa proposta, porque teria anulado um 
dia de comemoração, ao introduzir o elemento de actividade revolucionária. 
 Era necessário dar ao nosso movimento a completa vantagem da oportunidade e fazê-lo faiscar 
e detonar. Era necessário ter em conta, para além dos aspectos militares, os efeitos e valores políticos. 
Tínhamos que considerar, por fim, a dolorosa possibilidade de uma réplica violenta ou de um qualquer 
insucesso que comprometesse todo o nosso planeamento. Éramos obrigados a determinar, 
previamente, todos os ‘como’ e ‘quando’, os pormenores dos ‘meios’, com que pessoal e com que 
objectivos o assalto fascista poderia ser lançado da forma mais criteriosa. 
 O comício fascista em Nápoles1, que foi publicitado como sendo o nosso segundo grande 
congresso, com as suas demonstrações de disciplina e de formulação do discurso, serviu para camuflar 
o começo da mobilização real. Num momento fixado, as esquadras de acção de toda a Itália estariam 
em armas. Teriam de ocupar os centros nevrálgicos vitais – as cidades e os postos dos correios, as 
prefeituras, as esquadras de polícia, as estações de caminho-de-ferro e os aquartelamentos militares. 
 Destacamentos de Fascistas marchariam, ao longo da costa do Mar Tirreno, na direcção de 
Roma, liderados por chefes, todos eles bravos ex-oficiais. O mesmo movimento teria lugar do lado do 
Mar Adriático, de cuja direcção era para ser lançada sobre Roma a força dos distritos da Baixa 
Romanha, Marcas e Abruzos. Esse plano implicava que libertássemos Ancona do domínio social-
comunista. O que havia sido feito. Da Itália Central, os esquadrões já mobilizados para o comício de 
Nápoles também seriam orientados na direcção de Roma. Eram apoiados por grupos de cavalaria 
fascista, sob o comando de Caradonna. 
 No momento em que foi decidida a mobilização e a campanha fascista, e em que, realmente, a 
operação começou, a lei marcial e as regras e ordens de estirpe fascista, para oficiais e praças, tinham 
de ser cumpridas. 
 Os poderes políticos da nossa “Direcção Nacional” transformaram-se num quadrunvirato 
militar de acção, nas pessoas dos generais De Bono, De Balbo e Michele Bianchi. Eu era o presidente 
do quadrunvirato, assumia o título de Duce (o chefe) e tinha a responsabilidade final pelo trabalho dos 
quatro homens – uma responsabilidade para a qual eu me encontrava completamente comprometido, 
não só com os Fascistas mas também com a Itália. 
 Escolhemos como quartel-general de concentração geral a cidade de Perúgia, capital da 
Úmbria, onde muitas estradas convergem para um centro e donde era fácil alcançar Roma. Em caso de 
malogro militar e político, poderíamos, atravessando a região aberta dos Apeninos, retirar para o Vale 
do Pó. Uma tal zona, em todos os movimentos revolucionários da história, foi sempre adequadamente 
considerada a chave de qualquer situação. Ali, o nosso domínio era absoluto e indisputado. 
Escolhemos a nossa divisa; fixámos os pormenores da acção. Tudo tinha de vir ao meu conhecimento 
– na sede do Il Popolo d’Italia. Diversos mensageiros fascistas de confiança formavam redes como 
aranhas apressadas. Durante todo o dia, emiti as ordens necessárias. Escrevi a proclamação que devia 
ser dirigida ao país na véspera da acção. Sabíamos, através de amigos fiéis e inesquecíveis, que o 
Exército, a menos que surgissem circunstâncias excepcionais, se manteria numa atitude de 
neutralidade amistosa. 

                                                 
1 Realizado em 24 de Outubro de 1922, reuniu 40.000 fascistas e 20.000 operários. (Nota do tradutor) 
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 No histórico congresso de Nápoles, após o meu discurso de abertura, que traçou as linhas da 
acção fascistas no Estado e atribuiu a Nápoles o título de “Rainha do Mediterrâneo”, a discussão geral 
prosseguiu em tom académico, sem um objectivo definido, excepto o de ganhar tempo. O líder desta 
discussão, forjada com fins deceptivos, foi Michele Bianchi, um dos membros do quadrunvirato para a 
Marcha sobre Roma. Já nessa altura ele revelava uma notável habilidade política. De Bono e Balbo, 
que tinham grande ascendente sobre as esquadras de acção, foram para o quartel-general, em Perúgia. 
 Adiado o congresso, voltei para Milão. Durante a viagem, tive a oportunidade de ver muitos 
amigos e de fazer preparativos adicionais. Tive conversas importantes relacionadas com o particular 
movimento que tinha de ser organizado em Milão e em outros centros do distrito da Lombardia. De 
maneira a não levantar as suspeitas da polícia, uma vez que eu estava sempre rodeado por espias, 
assumi a atitude de uma pessoa indiferente, sem qualquer preocupação ou tormento neste mundo. [...] 
À noite, ia a teatros. Simulei uma grande actividade na escrita dos meus editoriais e na direcção do 
jornal. 
 De repente, porém, quando constatei que tudo estava pronto, emiti, a partir de Milão, através 
do Il Popolo d’Italia, de publicações independentes e de correspondentes de todos os jornais italianos, 
a minha proclamação de revolução. Tinha sido assinada pelo quadrunvirato. Eis o texto do memorável 
documento2: 
 

Fascistas de toda a Itália! 
Soou a hora da batalha decisiva. 
Faz agora quatro anos, o Exército Nacional desencadeou, por estes dias, a suprema ofensiva que o 
conduziu à Vitória: hoje, o Exército das Camisas Negras reafirma a Vitória mutilada e, apontando 
desesperadamente para Roma, recondu-la à glória do Capitólio. – A partir de hoje, príncipes e 
triários3 estão mobilizados. A lei marcial do Fascismo entra em pleno vigor. – Na sequência de 
ordens do Duce, os poderes militares, políticos e administrativos da Direcção do Partido acabam 
de ser assumidos por um Quadrunvirato secreto de Acção, com mandato ditatorial. – O Exército, 
reserva e salvaguarda suprema da Nação, não deve participar na luta. – O Fascismo renova a sua 
altíssima admiração pelo Exército de Vittorio Veneto. – Também não é contra os agentes da força 
pública que marcha o Fascismo, mas sim contra uma classe política de cobardes e deficientes que, 
durante quatro anos, não tem sabido dar um governo à Nação. – As classes que constituem a 
burguesia produtiva saibam que o Fascismo apenas quer impor uma disciplina à Nação e ajudar 
todas as forças que lhe aumentem a expansão económica e a prosperidade. 
 
As gentes de trabalho, dos campos e das fábricas, dos transportes e dos empregos, nada têm a 
temer do poder fascista. Os seus direitos justos serão sinceramente protegidos. Seremos generosos 
com os adversários desarmados; seremos inexoráveis com os outros. O Fascismo desembainha a 
sua espada luzente para cortar os demasiados Nós Górdios que enredam e estiolam a vida 
italiana. Apelamos para o Deus supremo e para o espírito dos nossos cinquenta mil mortos, como 
testemunhas de que um só impulso nos motiva, uma só vontade nos une, uma só paixão nos 
inflama: contribuir para a salvação e grandeza da Pátria. 
 
Fascistas de toda a Itália! 
Estendei romanamente os espíritos e as forças. É preciso vencer. Venceremos! 
Viva a Itália! Viva o Fascismo! 
 
O Quadrunvirato 

 
 À noite, chegaram até mim as primeiras notícias de sangrentos confrontos em Cremona, 
Alexandria e Bolonha, e do assalto a fábricas de munições e a quartéis militares. Eu havia redigido a 
minha proclamação de uma forma muito breve e categórica; constatámos que tinha impressionado 
                                                 
2 Esta proclamação foi feita em 27 de Outubro de 1922. (Nota do tradutor) 
3 Os Romanos tinham cada legião dividida em três escalões: hastários, príncipes e triários. Os hastários eram postos na 
primeira linha do exército, em formação cerrada e fixos. Atrás deles, estavam os príncipes, mas dispostos numa ordem 
mais aberta. Em terceiro lugar, apareciam os triários, ordenados de forma ainda mais aberta, de modo a que, sendo 
necessário, pudessem receber no seu seio os príncipes e os hastários. (Nota do tradutor) 
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todo o povo italiano. De repente, a nossa vida tinha sido transportada para uma atmosfera ardente de 
revolução. Notícias de combates que estavam a ter lugar em diversas cidades, por vezes exageradas 
pela imaginação dos repórteres, davam um toque dramático à revolução. Elementos responsáveis do 
país declaravam que, devido a este movimento, haveria, finalmente, um governo capaz de governar e 
de impor respeito. A grande massa da população, no entanto, observava, atónita como estava, por 
detrás das suas janelas. 
 Nenhum dos chefes subversivos ou liberais se manifestou. Todos se enfiaram nos seus 
buracos, unicamente inspirados pelo medo. Perceberam muito bem que tinha chegado a nossa hora. 
Todos tiveram a certeza de que a luta do Fascismo teria um final vitorioso. Pude sentir isso mesmo a 
grande distância. Era uma sensação que estava no ar, falada pelo vento, transportada pela chuva e 
bebida pela terra. 
 Vesti a camisa negra e barriquei o Il Popolo d’Italia. Na manhã lívida e cinzenta, Milão tinha 
uma aparência nova e fantástica. Pausas e súbitos silêncios davam a uma pessoa a sensação de certas 
horas grandes, que vêm e vão no curso da história. 
 Alguns Batalhões de Guardas Reais carrancudos vigiavam a cidade, e, a cadência monótona 
dos seus passos soava como ecos ameaçadores nas ruas quase desertas. 
 Os serviços públicos funcionavam numa escala reduzida e insuficiente. Os assaltos dos 
Fascistas aos quartéis e estações de correios provocavam tiroteios, dando à cidade o eco sinistro de 
guerra civil. 
 Eu tinha fornecido as instalações do meu jornal com tudo o que era necessário para a defesa 
contra um ataque. Sabia que se as autoridades governamentais desejassem dar uma prova da sua força 
dirigiriam o seu primeiro assalto violento contra o Il Popolo d’Italia. De facto, nas primeiras horas da 
manhã, vi que estavam apontadas para o jornal e para mim as bocas escuras de metralhadoras. 
Verificou-se uma rápida troca de tiros. Eu tinha a minha espingarda carregada e desci as escadas para 
defender as entradas. Os vizinhos tinham barricado as portas e as janelas e imploravam protecção. 
 Durante o fogo, assobiaram balas próximo dos meus ouvidos. 
 Por fim, um major da Guarda Real pediu uma trégua. Após uma breve conversa inicial, 
acordámos que a Guarda Real recuasse duzentos metros e as metralhadoras retirassem do meio das 
ruas e fossem para um cruzamento situado a cerca de cem metros. Com esta espécie de armistício, 
começou para mim o dia 28 de Outubro! 
 À noite, um grupo de deputados, senadores e políticos de Milão, as figuras mais conhecidas e 
responsáveis do mundo parlamentar lombardo – entre os quais se encontravam os senadores Conti e 
Crispi e o deputado De Capitani – vieram à sede do Il Popolo d’Italia pedir-me para desistir do que 
asseveravam seria o início de uma violenta, grave e desgraçada guerra civil. Propuseram-me uma 
espécie de armistício e trégua com o governo central. Diziam que talvez uma crise ministerial pudesse 
salvar a situação e o país. 
 Sorri para os parlamentários por causa da sua inocência. Respondi-lhes com palavras deste 
género: 
 “Caros senhores, não há a mais pequena hipótese de qualquer crise, parcial ou total, ou de 
substituição de um ministro por outro. A partida em que estou empenhado tem um carácter mais 
amplo e mais sério. Durante três dias, vivemos num caldeirão a ferver com pequenas batalhas e 
devastações. Desta vez, não baixarei as armas enquanto não for alcançada uma vitória completa. É 
altura de mudar a direcção não só do governo como de toda a vida italiana. Não nos interessam as 
rixas dos partidos no parlamento, o que queremos saber é se os italianos são capazes de viver uma 
vida autónoma ou se preferem ser escravos das nossas próprias fraquezas, não só relativamente às 
nações estrangeiras mas também quanto aos nossos assuntos internos. Está declarada a guerra! Levá-
la-emos até ao fim. Estão a ver estes comunicados? Bom, a luta está a ser intensa por toda a Itália. A 
juventude está em armas. Sou do tipo de líderes que precedem, e não daqueles que seguem. Não 
humilharei com arbitragem esta página da maravilhosa insurreição da juventude italiana. Digo-vos 
que se trata do último capítulo. Cumprirá as tradições do nosso país. Não pode morrer num 
compromisso.”   
 Seguidamente, mostrei aos meus visitantes uma carta que havia recebido de madrugada do 
comandante Gabriele d’Annunzio. [...] Depois de ter lido a carta de D’Annunzio a estes políticos 
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lombardos, mandei-os embora com a declaração de que se eu ficasse apenas com um homem, ou 
mesmo completamente só, nem assim abandonaria a luta, até obter os objectivos finais, conforme 
tinha indicado aos meus companheiros. 
 A clareza lógica, as razões firmes, rigorosas e coerentes que eu havia dado, impressionaram 
aqueles que tinham vindo oferecer conciliação, compromisso e concessões. 
 Julgo que um deles deve ter ido imediatamente passar a informação ao primeiro-ministro Facta 
de que nada podia ser feito comigo. 
 Pobre Facta, em vez de estar preocupado com as suas insuficiências, estava a interrogar-se 
como e a quem poderia anunciar esta crise real no meio de pretensas crises. A Câmara estava então 
fechada. A quem poderia dirigir-se? 
 Todos podem ver que em qualquer acontecimento, mesmo nos mais solenes, o grotesco e o 
ridículo podem sempre ser encontrados, e, por vezes, florescer a coberto da sombra de acontecimentos 
grandes e trágicos. 
 O último dos governos liberais de Itália pretendeu fazer o seu gesto final. Endereçou ao país 
uma declaração redigida nos seguintes termos: 
 

Estão a ocorrer manifestações sediciosas em algumas das províncias italianas, levadas a cabo de 
tal modo a afectar o funcionamento normal dos poderes do Estado, e de uma natureza capaz de 
lançar o país numa séria convulsão. 
 
O governo tentou o seu melhor para alcançar um acordo, com a esperança de fazer regressar a 
paz a todos os espíritos e assegurar uma solução pacífica da crise. Todavia, enfrentando uma 
tentativa revolucionária, tem o dever de manter a ordem pública por todos os meios e a qualquer 
custo. Mesmo tendo apresentado a sua resignação, cumprirá o seu dever relativamente à 
segurança dos cidadãos e da liberdade das instituições constitucionais. 
 
Entretanto, os cidadãos devem manter a calma e ter fé nas medidas de segurança pública que 
foram adoptadas. 
 
Viva Itália! Viva o Rei! 
 
Assinado: FACTA, SCHANZER, AMENDOLA, TADDEI, ALESSIO, BERTONE, PARATORE, SOLERI, 
DEVITO, ANILE, RICCIO, BERTINI, ROSSI, DELLO SBARBA, FULCI, LUCIANI.  

 
 Ao mesmo tempo, os ministros, considerando a situação criada no país, puseram os seus 
cargos à disposição do Presidente do Conselho Facta. Este homem procurou aconselhar-se com 
diversas personalidades, em Roma. Daí resultou a sua proposta de um decreto para declarar a lei 
marcial, proposta essa que o Rei, na sua profunda sabedoria, se recusou liminarmente a assinar. 
 O soberano compreendeu que a revolução dos Camisas Negras era o culminar de três anos de 
lutas; compreendeu que só com a vitória de um partido poderíamos alcançar a pacificação e que a 
ordem e o progresso na vida civil são essenciais para a harmonia do povo italiano. 
 No estrito respeito pelas formalidades constitucionais mais ortodoxas, o Rei autorizou Facta a 
seguir as regras da Constituição. Houve, então, resignações, designações, consultas, comunicados, 
recomendações, etc., etc. Neste momento, surgiu uma manobra sinistra, que me impressionou por me 
parecer ominosa. O Partido Nacional, da direita, que tinha grande semelhança de pontos de vista com 
os Fascistas, embora não tivesse o mesmo sistema de campanha, adiantou, através de emissários, 
algumas exigências singulares. 
 A direita Nacional asseverou que constituía a pedra angular da situação. Salandra, que era o 
mais típico representante do grupo, estava disposto a ... sacrificar-se e a carregar às costas a cruz do 
poder. Isto era para ser entendido como um auxílio aos Fascistas. Protestei energicamente contra tal 
solução, a qual perpetuaria o compromisso e o erro. O Fascismo estava em armas, estava a dominar os 
centros da vida nacional, possuía um objectivo bem definido, tinha seguido um caminho 
deliberadamente extraparlamentar e não podia aceitar que a sua vitória fosse mutilada ou adulterada 
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dessa maneira. Foi esta a minha resposta exacta dada aos mediadores da união entre a direita Nacional 
e o Fascismo. Nada de compromissos. 
 A luta continuou, com os objectivos que eu havia indicado. Não é possível, nas páginas de uma 
autobiografia, apresentar o cenário completo dos acontecimentos revolucionários ocorridos naqueles 
dias. Lembro-me, distintamente, de que, com cada hora que passava, eu tinha mais tocantemente a 
sensação de um domínio triunfante da situação política italiana. Os adversários estavam confusos, 
dispersos e sem discurso. Os Fascistas, em colunas compactas, encontravam-se já próximo das portas 
de Roma e esperavam que eu fosse à cabeça das suas formações militares para com eles marchar para 
a capital. 
 Ao início da tarde do dia 29, recebi um telefonema urgentíssimo de Roma, em nome do 
Quirinal4. O general Cittadini, primeiro ajudante-de-campo de Sua Majestade o Rei, pediu-me, muito 
cortesmente, para ir para Roma, porque o Rei, tendo analisado a situação, queria encarregar-me de 
formar governo. Agradeci ao general Cittadini pela sua amabilidade, mas pedi-lhe que me enviasse a 
mesma comunicação por telegrama. Sabemos bem como o telefone, por vezes, nos pode pregar 
partidas desagradáveis. O general Cittadini, depois de inicialmente ter objectado que o meu pedido 
não era usual, segundo as regras da Corte, tomou em consideração a situação anormal e informal, e 
acabou por concordar enviar-me o mesmo convite por telegrama. De facto, poucas horas depois, 
chegou uma mensagem urgente. Era de carácter pessoal. 
 Rezava assim: 
 

 Exmo. Senhor Mussolini, Milão.  
Sua Majestade o Rei pede-lhe que venha imediatamente a Roma, a fim de lhe oferecer a 
responsabilidade de formar um Ministério. Respeitosamente, 

 General Cittadini 
 
 Não era, ainda, a vitória, mas o progresso feito era considerável. Comuniquei directamente 
com o quartel-general da revolução, em Perúgia, e com os vários comandos dos Camisas Negras, em 
Milão. Tornei pública, através de uma edição especial do Il Popolo d’Italia, a notícia do encargo que 
havia recebido. 
 Encontrava-me num estado terrível de tensão nervosa. Noite após noite, mantivera-me 
desperto, dando ordens, monitorizando as colunas compactas dos Fascistas e restringindo a batalha às 
práticas nobres do Fascismo. 
 Estava prestes a iniciar-se um período de maiores responsabilidades para mim; não podia 
falhar no meu dever nem nos meus objectivos. Reuni todas as minhas forças em meu auxílio, invoquei 
a memória dos mortos, pedi a ajuda de Deus e pedi aos vivos fiéis para me apoiarem na enorme tarefa 
que tinha diante de mim. 

[...] 
   Às pessoas zelosas que queriam arranjar-me um comboio especial para viajar para Roma, a fim 
de conferenciar com o Rei, disse que, para mim, bastava um compartimento no comboio normal. As 
locomotivas e o carvão não deviam ser desperdiçados. Economizem! Este é o primeiro e ácido teste de 
um verdadeiro homem de governo. E, vendo bem, eu só podia entrar em Roma à cabeça dos meus 
Camisas Negras – então acampados em Santa Marinella, já na atmosfera e sob os raios de sol da 
capital. 
 As notícias da minha partida chegaram rapidamente a toda a Itália. Em cada estação onde o 
comboio parou, fui encontrar um ajuntamento de Fascistas e das massas que me queriam trazer, 
mesmo debaixo de chuva, os seus aplausos e a sua boa vontade. [...] Depois dos beijos e despedidas da 
minha família, disse adeus a vários milaneses proeminentes e, então, fui embora, mergulhando na 
noite para me aconselhar comigo próprio, para refrescar a minha alma, para ouvir os ecos e as vozes 
dos amigos e para antever os vastos horizontes das possibilidades do amanhã. 
 Os pequenos episódios dessa viagem e desses dias não são importantes. O comboio levou-me 
para o meio dos Fascistas; em Santa Marinella, tinha Roma à vista. Passei revista às colunas. 

                                                 
4 Palácio real. 
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Estabeleci os formalismos para a entrada em Roma. Activei contactos entre o quadrunvirato e as 
autoridades. 
 A minha presença fez redobrar o enorme entusiasmo. Nos olhos daqueles jovens, li o sorriso 
divino do triunfo de um ideal. Com tal apoio, sentir-me-ia inspirado a desafiar, se necessário fosse, 
não só a base da classe dominante italiana, como também os inimigos de qualquer tipo ou raça. 
 Em Roma, tinha à minha espera uma indescritível manifestação de boas-vindas. Não queria 
qualquer atraso. Mesmo antes de contactar os meus companheiros políticos, fui de automóvel para o 
Quirinal. Usava uma camisa negra. Sem formalidades, fui levado à presença de Sua Majestade o Rei. 
A Agência Stefani e os grandes jornais mundiais difundiram pormenores especulativos sobre esta 
entrevista. Limitar-me-ei, por óbvias razões de reserva, a declarar que a conferência foi caracterizada 
por grande cordialidade. Não escondi os meus planos nem deixei de clarificar quais eram as minhas 
ideias acerca da forma de governar a Itália e obtive a aprovação do Soberano. Hospedei-me no Hotel 
Savoy e comecei a trabalhar. Em primeiro lugar, diligenciei junto do general comandante do Exército 
no sentido de trazer a milícia para Roma e de a fazer desfilar, numa formação adequada, em 
continência ao Rei. Emiti ordens pormenorizadas e precisas. Cem mil Camisas Negras desfilaram em 
perfeita ordem perante o Soberano, prestando-lhe a homenagem da Itália Fascista! 
 Estava, por conseguinte, triunfante e em Roma! Matei à nascença quaisquer manifestações 
desnecessárias em minha honra. Dei ordens para que nem uma só marcha ou parada tivesse lugar sem 
a autorização do Comando Geral Fascista. Era necessário proporcionar a toda a gente, desde o 
primeiro momento, um sentido de disciplina severo e rígido, em linha com o regime que eu havia 
concebido. 
 Desencorajei todas as manifestações da parte de oficiais do exército que pretendiam trazer-me 
o seu aplauso. Sempre considerei o Exército fora e acima de toda a espécie de políticas. Na minha 
opinião, o Exército deve ser inspirado por uma absoluta e conscienciosa disciplina; deve devotar-se, 
com o maior empenho, unicamente à defesa das fronteiras e dos direitos históricos. O Exército é uma 
instituição que deve ser mantida intacta. Não deve sofrer a mais pequena perda da sua integridade e da 
sua elevada dedicação. 
 Mas outros problemas, e bem mais complexos, chegavam até mim nesse momento. Estava em 
Roma não só com o objectivo de formar um novo Ministério; tinha firmemente decidido, também, 
renovar e reconstruir, desde os seus alicerces, a vida do povo italiano. Prometi a mim mesmo que o 
havia de impelir para objectivos superiores e mais brilhantes. 
 
(continua) 
 
Tradução de David Martelo 
 
 

Este texto é parte do capítulo VII de   


