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O general de Gaulle e a guerra na Argélia 

 
4.ª Parte – À beira do abismo 

 
 

 Ultrapassada a crise da semana das barricadas, o rumo que de Gaulle pretendia dar ao 
problema argelino estava, então, no patamar expresso na sua comunicação de 29 de Janeiro de 
1960, na qual se empenhara de forma clara a não aceitar lidar com a FLN num plano de privilégio, 
como se reconhecesse já na organização rebelde o futuro governo de uma Argélia independente. 

Vale a pena recordar que, logo após a revolução de Abril de 1974, a Junta de Salvação 
Nacional (JSN), apesar de ter a obrigação de conhecer o que sucedera na Argélia, decidiu seguir o 
mesmo caminho. De facto, logo a 4 de Maio, durante uma viagem a Angola, o general Costa 
Gomes1 afirmaria, com objectiva sobranceria: 

 
 É nossa intenção continuar a lutar contra as guerrilhas e essa posição manter-se-
á até que os guerrilheiros aceitem a nossa oferta para depor as armas e se apresentem 

como um partido político legal.2 
  
 Esta declaração do n.º 2 da Junta reflectia o posicionamento dos primeiros dias e, 
certamente, destinava-se também a serenar os ânimos e as desconfianças da comunidade europeia 
radicada em Angola. A verdade, porém, é que um tal discurso arriscava-se a ser interpretado como 
um convite à rendição dos movimentos de libertação. No caso português, a situação agravava-se 
na medida em que, salvo no respeitante a Angola, a situação militar na Guiné e em Moçambique 
era incomparavelmente mais grave do que a que se registava na Argélia no início de 1960. 
 

 
  
 De facto, no campo das operações militares, as Forças Armadas francesas, sob o comando 
do general Maurice Challe, continuavam a somar êxitos sobre os destroçados grupos de fellagha. 
Fazendo reverter unidades da quadrícula para as reservas móveis, as tropas de Challe haviam 
desarticulado por completo as unidades do interior. Challe, recordando a sua experiência de 
comando, faria as seguintes considerações: 

 
 Na Primavera de 1960 não há mais katibas3, o diagrama da formação de um 
exército revolucionário tinha sido destruído. Depois de ter passado por um máximo, a 
curva das armas e dos efectivos agrupados diminui rapidamente. Salvo nos [montes] 
Auris, já não há, em todo o lado, mais do que embriões de pelotões, ocupados 
sobretudo a escapar às nossas tropas. 

                                                 
1 O general Costa Gomes era, além de membro da JSN, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(CEMGFA). 
2 Diário de Notícias, 05-05-1974. 
3 Equivalente a uma companhia. 
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 A quadrícula, demasiado estática inicialmente, logrou desmultiplicar-se e os seus 
elementos dinâmicos podem fazer a perseguição aos rebeldes com unidades cada vez 
mais pequenas. 
 O rebelde não é mais o rei do djebel4; está acossado. Por toda a parte reduzido a 
pequenos grupos, refugia-se cada vez mais no terrorismo. A fase militar da rebelião 
está terminada, no interior da Argélia, pela derrota do fellagha. 
 Entretanto, na Tunísia e em Marrocos, os efectivos rebeldes reagruparam-se e 
reorganizaram-se. Mas as suas tentativas de atravessamento das barragens saldam-se 

por fracassos.5 

 
Na verdade, o que restava das tropas da FLN havia sido constrangido a procurar refúgio na 

Tunísia e em Marrocos. A ausência de refúgios seguros no interior do território e o isolamento do 
exterior, resultante da eficácia das barreiras ao longo das fronteiras, haviam criado condições 
invulgarmente vantajosas para, detendo a iniciativa das operações, as forças francesas aniquilarem 
os grupos de guerrilha. Neste particular, a comparação com o mesmo tipo de guerra, mas travado 
numa zona de floresta tropical e com livre acesso aos países limítrofes, só pode ser feita 
reconhecendo que, neste último caso, as vantagens e a iniciativa se transferem, integralmente, para 
o lado da guerrilha. 

 

 
Gen. Maurice Challe 

 
A FLN, no entanto, nunca deixaria de contar com a componente bombista para manter viva 

a intranquilidade da sociedade francesa e para garantir o indispensável impacto internacional. Por 
outro lado, se no campo militar perdia notoriamente, no plano diplomático acumulava apoios 
crescentes e diversificados. 

No final de Março de 1960, a comissão do general Challe como comandante-chefe das 
Forças Armadas francesas na Argélia é dada como finda, sendo substituído pelo general Jean 
Crépin. De regresso a França, é-lhe destinado o cargo de comandante das forças da NATO na 
Europa Central, circunstância que profundamente lhe desagrada. 

 
Era um lugar de escolha, muito honroso, mas fiquei furioso por não poder 

concluir a minha obra. O fim dos combates parecia-me estar muito próximo, porque, 
desde o início de Março, os chefes da wilaya 46 tinham pedido negociações. A wilaya 4 
cobria toda a metade norte da província de Argel e tinha na sua dependência a wilaya 
6, que vegetava na parte sul da mesma província. A wilaya 3 de Cabila, que tinha 
sofrido duros golpes durante a operação “Jumelles”, estava prestes a seguir a sua 
vizinha. 

                                                 
4 Montanha, em árabe. 
5 CHALLE, Maurice, Notre Révolte, Presses de la Cité, Paris, 1968, p. 41. 
6 Wilaya – escalão militar da organização da FLN, misto de Região Militar e Divisão. 
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A rebelião interior desmoronava-se e pedia para depor as armas nas condições 

honrosas da “paz dos bravos”.7 
 
Entretanto – e, neste caso, marcando uma diferença significativa do processo português –, 

realizam-se na Argélia, no fim de Maio, as eleições cantonais previstas no calendário eleitoral. 
Apesar da FLN ter recomendado aos argelinos muçulmanos para não comparecerem nas urnas, a 
percentagem de votantes alcança os 57% dos inscritos, valor que é visto com satisfação pelo 
governo de Paris, tanto mais que a maioria dos presidentes de câmara eleitos são muçulmanos. 
Sublinhe-se: apesar de estar em curso uma guerra, fora possível realizar, em todo o território, uma 
consulta eleitoral nos moldes habituais nas democracias ocidentais. 

O resto do ano de 1960 não conheceria qualquer evolução de tomo nas posições das duas 
partes envolvidas no conflito. Todavia, na linha da narrativa do general Challe, depois de terem 
consultado os seus subordinados e estabelecido contacto com a wilaya 3, os chefes da wilaya 4 são 
recebidos no Eliseu, em 11 de Junho, aparentemente em posição política desalinhada com o 
GPRA8. Segundo Challe, de Gaulle, entre outras coisas, diz-lhes: «Terei prazer em vos apertar a 
mão no nosso próximo encontro.» Regressam à Argélia persuadidos de que a paz ia ser feita. Após 
a chegada, o tenente-coronel Jacquin conduziu Si Salah a Cabila para ganhar tempo e lhe permitir 
contactar rapidamente a wilaya 3. Si Mohamed e Lakdar davam conta da sua missão em Paris aos 
seus subordinados da wilaya 4.9 

No entanto, a 14 de Junho, de Gaulle volta a falar à nação, enviando, ao mesmo tempo, 
uma mensagem ao GPRA. Relembra o seu discurso de 16 de Setembro do ano anterior, reconhece 
que nunca acreditou que o caminho a percorrer fosse fácil e termina: 

 
Uma vez mais, dirijo-me, em nome da França, aos dirigentes da insurreição. 

Aqui os esperamos para, de comum acordo, encontrar uma forma de pôr um fim 
honroso aos combates que ainda decorrem... Após o que, tudo será feito para que o 
povo argelino tenha a sua palavra no apaziguamento. A decisão não será outra senão a 
sua. Mas estou certo de que tomará a do bom senso: cumprir, em união com a França 
e na cooperação das Comunidades, a transformação da Argélia argelina num país 

próspero e fraterno.10  
 
De facto, uma ronda de conversações preliminares, com representantes da FLN, iria ter 

lugar em Melun (25-29 de Junho de 1960). Mas esses primeiros contactos deixam claras as 
inconciliáveis posições das duas partes em litígio: a França não avançava para negociações sem o 
estabelecimento de um prévio cessar-fogo; a FLN não admitia o estabelecimento de um cessar-
fogo sem a prévia garantia da autodeterminação. O resultado – como mais tarde aconteceria no 
caso português, a seguir ao 25 de Abril – foi um bloqueio a todo o processo delineado por de 
Gaulle. 

Em Tunes, onde estão instalados, os dirigentes da FLN fazem saber que não aceitam 
qualquer referendo sobre o futuro da Argélia enquanto as Forças Armadas francesas estiverem no 
território. Com esta posição, levar a cabo o processo eleitoral preconizado por de Gaulle “após um 
prolongado período de apaziguamento” era uma hipótese que ficava seriamente comprometida. Ao 
mesmo tempo que a FLN dava conta destas intenções, recrudescia a vaga de atentados bombistas 
contra os Franceses e contra os muçulmanos favoráveis à continuação da ligação à França.  

Entretanto, ainda de acordo com a visão do general Challe, dado que as conversações de 
Melun sinalizavam da parte do governo de Paris o interesse nos contactos com o GPRA, detestado 
pelos rebeldes do interior, Si Mohamed, furioso, faz a sua confissão pública perante a wilaya que 
comanda, retoma a guerrilha e procede a uma depuração sangrenta nas próprias fileiras.11 

                                                 
7 CHALLE, Maurice, Ibidem, p. 46. 
8 Governo Provisório da República Argelina (FLN), exilado na Tunísia. 
9 CHALLE, Maurice, Ibidem, p. 47. 
10 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, pp. 93-94. 
11 CHALLE, Maurice, Ibidem, p. 47. 
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Entristecido com a evolução da política francesa para a Argélia, Maurice Challe haveria de resumir 
deste modo o seu desencanto: 

 
Íamos assistir a esta coisa espantosa: um governo cujo exército estava vitorioso 

ia oferecer esta vitória como presente ao seu adversário. [...] O presente oferecido ao 
GPRA, que não representa senão uma ficção, que está organizado segundo uma 
estrutura totalitária, que é antiocidental e anticristão, ultrapassa os limites do 
entendimento para aqueles que não se contentam com aparências exteriores e lições 

mal aprendidas.12  
 
Em 4 de Novembro de 1960, de Gaulle sente necessidade de conferir um novo impulso à 

política argelina, falando, pela primeira vez, na República Argelina. Voltando a acenar com 
conversações destinadas a obter um cessar-fogo, o Presidente repisa a ideia do seu discurso de 16 
de Setembro, de uma solução por via eleitoral, declarando enfaticamente: 

 
Mas repudio categoricamente a sua [da FLN] pretensão de aceder ao poder 

pela exclusiva via das metralhadoras, após a França ter retirado as suas tropas, e sem 
que o sufrágio universal tenha, primeiramente, decidido o destino da Argélia, 

alegadamente por se considerarem, desde já, «o governo da República Argelina».13 
 
Esta nova fase materializar-se-ia pela nomeação de um ministro de Estado encarregado 

dos assuntos argelinos, cargo que seria ocupado por Louis Joxe, homem de confiança do 
Presidente. A 7 de Novembro, Joxe comparece na Assembleia Nacional para tentar acalmar as 
forças políticas menos confiantes na solução gaullista. Na ocasião, procura sublinhar e reforçar 
uma das promessas mais emblemáticas da política do general de Gaulle: 

 
Ergo-me contra as acusações [...] e contra toda a hipótese de abandono. A 

nossa vontade é não fazer da FLN o único porta-voz da Argélia.14 
 
Quando, numa fase posterior, o governo francês deixa cair esta promessa, entregam aos 

partidários da «Argélia francesa» um dos argumentos mais poderosos para a sua luta política. 
 
Apesar destas tentativas para tranquilizar os mais cépticos, a situação estava longe de se 

tornar estável. De facto, as comemorações do Armistício de 1918, em 11 de Novembro, são o 
pretexto para os activistas pés-negros organizarem uma manifestação ostensivamente anti-de 
Gaulle. Nessa data, uma multidão enfurecida manifesta-se nas ruas de Argel, pilha diversos 
edifícios e apedreja as forças policiais. A partir do dia seguinte, começam os rebentamentos com 
explosivo plástico, agora da autoria dos ultras franceses. 

O agravar da situação vai ter, ainda, uma componente de alcance moral. Vários chefes 
militares de prestígio – na maior parte ex-combatentes da 2.ª Guerra Mundial e da Indochina – vão 
expressar publicamente a sua discordância relativamente ao governo, no que toca ao problema 
argelino. Em Paris, o marechal Alphonse Juin recusa participar nas cerimónias evocativas do 
armistício e envia para a imprensa um comunicado no qual afirma que: 

 
Mal-grado a amizade cinquentenária que o tem ligado ao general de Gaulle, 

entende protestar, na sua qualidade de mais alto dignitário do Exército e enquanto 

natural da Argélia, contra a ideia de abandonar os irmãos argelinos.15 

                                                 
12 Ibidem, p. 48. 
13 DE GAULLE, Charles, Ibidem, pp. 96-97. 
14 RIEUNIER, René, Réquisitoire contre le mensonge, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1962, pp. 241-242. 
15 Ibidem, p. 241.  
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Marechal Alphonse Juin 

 
Entretanto, alguns dias antes, o general Raoul Salan havia partido para Espanha. Em San 

Sebastian, manifesta, através da imprensa, a sua discordância para com o governo, afirmando: 
 

Digo NÃO a esta Argélia argelina...[...] É necessário, a partir de agora, que cada 
um assuma as suas responsabilidades perante o país e o mundo livre, assim como 

perante a sua própria consciência. O tempo das meias-palavras terminou.16 
 
No meio desta turbulência e dos inerentes riscos de divisão das Forças Armadas, de Gaulle 

mantém a decisão de levar por diante um referendo sobre a Argélia no início do novo ano.   
Em 9 de Dezembro, de Gaulle desloca-se de novo à Argélia. Através de panfletos, a FAF 

(Frente da Argélia Francesa) convoca a população para uma manifestação e difunde avisos de 
greve. Apesar dos apelos e dos avisos das autoridades, cedo se torna evidente de que algo de muito 
grave está para acontecer. De facto, para surpresa de muitos europeus, em 11 de Dezembro, a 
comunidade muçulmana acorre, em massa, às ruas da capital argelina, não receando fazê-lo 
desfraldando bandeiras da FLN. Esta resposta, pela sua rapidez e volume de manifestantes, 
constitui um golpe profundo para todas as tendências francesas. É que, na realidade, ficava 
provado que os muçulmanos da Argélia obedeciam, agora, às palavras de ordem da FLN. 

A conclusão a tirar era, portanto, a de que já não havia maneira de conciliar as duas 
comunidades. Dessa viagem à Argélia, de Gaulle regista o seguinte apontamento final: 

 
Todos escutaram o que lhes disse, de forma bastante clara para 

compreenderem que a Argélia vai dispor dela própria, bastante firme para concluírem 
que eu, o seu chefe, defini o meu propósito e que não o modificarei, bastante 
relevante para dar a dimensão do desastre que seria a defecção dos soldados e, pelo 
contrário, qual é o valor exemplar da sua disciplina. Ao deixar a terra da Argélia, a 
última saudação que recebo é do general Gouraud17. “Meu general”, diz-me ele muito 
comovido, “respondo por mim próprio e pelos meus subordinados”.18 

Durante cinco dias, o que se desenrolou perante os meus olhos, o que soou aos 
meus ouvidos e penetrou no meu espírito deixa-me a nítida impressão das realidades 
argelinas no momento em que o voto sobre a autodeterminação vai dissipar as últimas 
aparências. A guerra está quase finda. O sucesso militar está adquirido. As operações 
militares reduzem-se por assim dizer a nada. A política ocupa todo o espaço, e, nesse 
domínio, as duas Comunidades estão mais distantes do que alguma vez estiveram: a 
massa muçulmana convencida de que tem o direito à independência e de que a obterá 

                                                 
16 Ibidem, pp. 240-241. 
17 O general Gouraud era o comandante do Corpo de Exército de Constantine. 
18 Gouraud acabaria por aderir ao golpe de 22 de Abril, para, logo depois, recuar. 
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mais tarde ou mais cedo; os Europeus decididos, na maior parte, a recusá-la a todo o 
custo. Vai crescendo, portanto, o perigo de vermos os atentados e a revolta mudarem 

de sentido.19 
 
Entretanto, progride a ideia de que todo o edifício político da V República se desmoronará 

facilmente com o desaparecimento da figura do Presidente. A eliminação física do general de 
Gaulle é, cada vez mais, um objectivo fulcral dos grupos radicais partidários da «Argélia 
francesa». Simultaneamente, nos meios activistas das Forças Armadas (no corpo de oficiais, 
entenda-se), vai tomando forma a ideia da sublevação contra o poder de Paris. 

 
Em 8 de Janeiro de 1961, os Franceses seriam chamados a decidir, em referendo, sobre a 

autodeterminação da Argélia. Durante a campanha eleitoral, um grupo de 16 generais na situação 
de reserva, que haviam ocupado postos de comando no Norte de África, tornam pública uma 
«Carta aos Franceses» na qual apelam ao voto no NÃO. De igual modo, o Partido Comunista 
Francês – que, no seguimento da declaração do general de Gaulle de 16 de Setembro de 1959, 
sobre o direito do povo argelino à autodeterminação, acusara o governo de «uma manobra 
destinada a ganhar tempo; uma política de guerra prolongada, de guerra a todo o custo»20 – apela 
igualmente ao voto no NÃO. Jacques Soustelle, antigo governador da Argélia e acérrimo defensor 
do NÃO, acusaria mais tarde o governo de, ao facilitar a campanha do PCF, ter levado grande 
parte do eleitorado a optar pelo SIM. 

No entanto, com o sentimento de quem se liberta de um pesadelo, 75,2% dos votos 
expressos na metrópole optam pelo SIM. Na Argélia, onde estão inscritos 4 760 000 eleitores, vão 
às urnas 2 800 000, ou seja, 59%, numa região onde a FLN preconizava a abstenção. O SIM obtém 
1 920 000 e o NÃO 790 000 votos. 

 O resultado desta consulta constituía, naturalmente, um trunfo de peso para a política 
gaullista. Mesmo o GPRA, que desaconselhara a ida às urnas, era obrigado a reconhecer que algo 
mudara significativamente, declarando, em 16 de Janeiro, que está disponível para iniciar 
negociações com o governo francês. Sem surpresa, também os governos de Marrocos e da Tunísia, 
algo desgastados pelo apoio prestado à FLN, vão pressionar os rebeldes no sentido de se encontrar 
uma solução rápida para a paz. Em contrapartida, o desfecho do referendo iria provocar violentas 
reacções na Argélia, começando, nessa altura, a constituir-se a OAS (Organisation Armée 

Secrète), grupo activista radical e terrorista. 
 
 

Fim da 4.ª Parte 
 
 

David Martelo – Fevereiro de 2016 
 

                                                 
19 DE GAULLE, Charles, Ibidem, pp. 100-101. 
20 http://www.histoire.presse.fr/actualite/infos/politique-anticolonialiste-du-parti-communiste-hesitations-volte-face-
08-11-2010-16604  


