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O general de Gaulle e a guerra na Argélia 

 
5.ª Parte – Rebelião 

 
 

 
A inequívoca vontade da maioria da população francesa, expressa no referendo de 8 de 

Janeiro de 1961, não consegue, no imediato, estabilizar a situação. No final desse mesmo mês, o 
general Maurice Challe – que, tendo terminado a sua comissão de comandante-chefe na Argélia, 
havia sido empossado no cargo de comandante-chefe da NATO, na Europa Central –, sem razão 
aparente, pede e obtém a sua passagem à situação de reserva. Esta medida tornava-o disponível 
para o projecto de rebelião que os sectores partidários da «Argélia francesa» há meses andavam a 
congeminar. Challe ia emprestar o seu prestígio pessoal à organização de um movimento militar 
contrário ao poder legítimo e por causa de uma questão que um referendo democrático havia, 
recentemente, claramente dirimido. 

Entretanto, em Fevereiro, o governo francês é contactado por emissários da FLN, a partir 
da Suíça, no sentido de se proceder a um encontro em território helvético. Aceitando o convite, o 
governo de Paris envia a Lucerna dois representantes, Georges Pompidou e Bruno de Leusse, que 
ali conferenciam, entre 20 de Fevereiro e 5 de Março, com Ali Boumendjel e Taïeb Boulharouf. 
Dessa troca de pontos de vista, resulta a aceitação, por parte dos representantes da FLN, do início, 
em território francês, de negociações formais sobre o cessar-fogo, as modalidades de um referendo 
final e o futuro da Argélia. É deste modo que se chega a um acordo para realizar as primeiras 
conversações de Évian. 

Toda esta evolução não reduz o clima de tensão que se vai sentindo em França e na 
Argélia, em ambos os territórios acrescido pelo estrondo constante de engenhos explosivos. Desses 
dias de atmosfera pesada, de Gaulle deixará nas suas Memórias um significativo apontamento, 
particularmente explícito no concernente ao rumo político que pretende adoptar: 

 
Sentindo que o vento maligno se vai levantar sem remissão, decido explicar-

me, em 11 de Abril, no decorrer de uma conferência de imprensa mais aberta do que 
nunca. 

Observando que: “A Argélia custa-nos – é o mínimo que podemos dizer – mais 
caro do que ela nos dá”, repito que “a França considera com o maior sangue-frio uma 
solução em que a Argélia deixaria de lhe pertencer... e não coloca nenhuma objecção 
ao facto de as populações argelinas virem a decidir o levantamento de um Estado que 
tomará conta do seu país”. Especifico a minha convicção de que “esse Estado será 
soberano, interna e externamente”. De resto, não são os resultados militares obtidos 
pela FLN que me fazem falar como falo. “Com efeito, a rebelião, que, não há muito 
tempo, matava diariamente umas cinquenta pessoas, mata, presentemente, uma 
média de sete ou oito, das quais quatro ou cinco muçulmanas. [...] Lembro o que tem 
sido a minha acção no plano da descolonização, declarando depois: “Se fiz tudo isto, 
não foi exclusivamente devido ao vasto movimento libertador que a guerra mundial e 
as suas consequências desencadearam de uma ponta à outra do mundo, ... mas foi 
também por me parecer contrário ao interesse actual e à nova ambição da França o 
mantê-la presa a obrigações e encargos que não são mais conformes com o que exige o 
seu poderio e o seu esplendor”. Intimo, então, os dirigentes da rebelião a negociar. “É 
claro que é penoso, para um aparelho essencialmente insurreccional, abordar, com o 
mínimo de serenidade necessária e nos termos desejáveis, questões como as da paz, 
da organização de um Estado e do desenvolvimento económico de um país. Mas 
quanto a estes dirigentes, sendo um dado adquirido que não disporão do domínio do 
terreno, onde se encontra o nosso exército a controlar a situação, sendo sabido que 
têm grandes responsabilidades por causa da influência que exercem sobre os 
muçulmanos, sendo certo que parecem destinados a desempenhar um papel eminente 
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nos primeiros passos da Argélia, trata-se de saber se, de uma vez por todas, serão 

capazes de passar à prática.1 
 
A clareza do programa político decorrente da conferência de imprensa de 11 de Fevereiro 

vai constituir o impulso final para a passagem à acção das forças políticas e militares que se lhe 
opõem, convencidas que estão de que, nas condições anunciadas, “a Argélia está definitivamente 
perdida”. O general Challe faria desse momento o seguinte registo: 

 
Nesse dia, 11 de Abril, depois de ter escutado a homilia inumana, tomei a 

minha decisão. 
Havia meses que fora solicitado a participar em movimentos destinados a 

conservar a Argélia no seio da França. 
Tudo começara por ocasião do episódio das Barricadas e de todas as vezes 

recusara por duas razões, a primeira porque os preparativos eram despropositados, 
estavam mal montados ou tinham arrancado de forma defeituosa, a segunda porque 
não pretendia desencadear uma guerra civil, dado que a metrópole estava intoxicada 
pela propaganda governamental e não pensava senão em abandonar a Argélia, que lhe 
custava demasiado caro. [...] a ideia geral era: “Esta guerra já durou demais, é preciso 
negociar; e não importa a que preço”. 

O exército francês era considerado pela nação como fazendo o seu próprio 
jogo, contra toda a realidade. Estaria conivente com os Europeus da Argélia mais 
nervosos. 

Nada era mais falso.2  
 
No dia 12 de Abril, Challe encontra-se com os generais Jouhaud e André Zeller. É nesse 

encontro que Challe decide aderir ao golpe militar em preparação, cuja data fica aprazada para 
depois de 20 de Abril. Jouhaud, natural da Argélia, viajaria primeiro e esperaria pelos outros dois 
generais em Argel. Um avião militar iria buscá-los a um aeródromo de França, em data e hora a 
definir. Seria, justamente, a 20 que o previsto transporte se efectuaria. 
 

      
Generais Edmond Jouhaud e André Zeller 

 
No dia seguinte, Zeller e Challe encontram-se com Jouhaud, em Argel, e tomam 

conhecimento do plano de acção. A execução do golpe militar seria confiada, exclusivamente, a 
tropas profissionais, entre as quais, obviamente, as pertencentes à Legião Estrangeira. As unidades 
de conscritos – esperavam os conspiradores – acabariam por secundar a manobra das tropas de 
elite. 

Na madrugada de 22 de Abril de 1961, eclode em Argel uma revolta militar encabeçada 
pelos generais Challe, Jouhaud e Zeller. O general Salan, vindo de Espanha, juntar-se-lhes-á em 
23. 

                                                 
1 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, pp. 110-111. 
2 CHALLE, Maurice, Notre révolte, Presses de la Cité, Paris, 1968, pp. 53-54. 
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General Raoul Salan 

 

As tropas sublevadas tomam rapidamente posições nos locais estratégicos da cidade, 
dominando os principais edifícios públicos, órgãos de administração, comandos militares, forças 
de polícia, televisão, rádio – o habitual em tais circunstâncias. O ministro das Obras Públicas, 
Robert Buron, chegado a Argel poucas horas antes de desencadeadas as acções, cai, também, nas 
mãos dos legionários do 1.º REP3. Buron haveria de registar, no seu diário, com alguma mágoa: 

 
Diante da porta e das janelas maiores patrulham os páras que, na sua maioria, 

se exprimem entre eles em alemão. Prisioneiros dos Alemães estamos nós hoje... vinte 

anos depois.4 
 
Poucas horas após as movimentações de tropas na capital argelina, os revoltosos constatam 

que, contra todas as expectativas, o anúncio do regresso de Challe não lograra mobilizar nenhuma 
das unidades não previamente comprometidas. A marca do insucesso – própria das acções deste 
tipo, em que à valentia dos executantes se não associa o planeamento cuidado – fica desde cedo 
bem visível.  

 

 
Zeller, Jouhaud, Salan e Challe 

 
O que é mais curioso é que os revoltosos não erravam ao conjecturar a existência de um 

amplo apoio do corpo de oficiais à tese da «Argélia francesa». Todavia, um obstáculo moral se 
levantava perante a consciência de muitos deles. Um artigo de jornal da época retratava esse drama 
interior do seguinte modo: 

 
Trata-se de fazer decidir, primeiramente, os generais e os coronéis a passar por 

cima de um juramento anterior a qualquer outro, o da fidelidade ao governo e à nação 
que eles prestaram em Saint-Cyr. E não há aqui a desculpa absolvente do território 

                                                 
3 Regimento Estrangeiro de Pára-quedistas (unidade da Legião Estrangeira francesa). 
4 BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Plon, Paris, 1965, p. 143. 
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invadido pelo inimigo e do governo manietado. Pelo contrário, o referendo bem 

recente conferiu uma ampla base à legitimidade.5 
 

 Por outro lado, Challe e os seus companheiros de aventura falhavam rotundamente a 
persuadir os indecisos, porque pareciam incapazes de avançar com um programa de acção que 
explicasse, com o rigor que a situação exigia, como é que iam sobreviver em litígio com o poder 
central e de que soluções dispunham para triunfar rapidamente sobre a FLN. Em vez de 
explicações, os revoltosos apenas se haviam preparado para difundir proclamações. Poucas horas 
após a concretização da revolta, Challe emite a seguinte mensagem às tropas francesas do 
território: 
 

 Oficiais, sargentos, gendarmes, soldados, marinheiros e aviadores das Forças 
Francesas da Argélia, daqui fala o general Challe: 
 Estou em Argel com os generais Zeller e Jouhaud, e em ligação com o general 
Salan, para manter o nosso juramento, o juramento das Forças Armadas de conservar a 
Argélia, para que os nossos mortos não tenham morrido para nada. 
 Um governo de abandono apresentou-nos sucessivamente: a Argélia francesa, a 
Argélia no seio da França, a Argélia argelina, a Argélia independente associada à 
França. [O governo] prepara-se agora para entregar definitivamente a Argélia à 
organização exterior da rebelião. É esta a paz anunciada? Não sabe ele [o governo] que 
não haveria aí garantia, mesmo militar, de livre escolha, quanto mais de liberdade e 
justiça, numa organização totalitária? [...] 
 Sabendo tudo isto, quererão vocês renegar as vossas promessas, abandonar os 
nossos irmãos muçulmanos e europeus, abandonar os nossos quadros, os nossos 
soldados, os nossos militares muçulmanos à vingança dos rebeldes? [...]6 

  
 Como seria de esperar, a população de origem europeia aplaude com entusiasmo as 
movimentações dos rebeldes de Challe. Totalmente inesperada parece ter sido, porém, a reacção 
dos militares conscritos – oficias, sargentos e praças: uma recusa total, unânime, espontânea e, 
paradoxalmente, disciplinada, a obedecer aos oficiais revoltosos. Para os surpreendidos 
conspiradores, a razão desta reacção explica-se com simplicidade: obra dos comunistas. É o 
próprio Challe quem, a propósito, dá esta cândida explicação: 
 

 Desde há bastante tempo, parece, as células comunistas tinham-se desenvolvido 
e organizado nos corpos de tropas; parece que foram elas, sobretudo, que aliciaram o 
contingente [conscritos]; fizeram-lhes crer que o regresso à metrópole estava posto de 
parte, quando, bem pelo contrário, isso fazia parte dos nossos projectos. Creio saber, 

aliás, que a surpresa a este respeito só o foi para nós próprios.7 
  
 Entretanto, o governo de Paris admite como provável uma acção aerotransportada das 
unidades revoltosas contra objectivos na metrópole. Perante essa possibilidade, o general de 
Gaulle não hesita em recorrer ao artigo 16.º da Constituição, assumindo os poderes excepcionais 
que a mesma lhe conferia em situações de grave ameaça às instituições da República. 
 A revolta passiva dos conscritos, não tendo surgido por instigação das autoridades de Paris, 
haveria de ser legitimada, na noite de 23 de Abril, através de uma mensagem do presidente de 
Gaulle difundida pela rádio e pela televisão: 
 

 Um poder insurreccional estabeleceu-se na Argélia por um «pronunciamiento» 
militar. 

                                                 
5 BROMBERGER, Serge, Le Figaro, 02-05-1961. 
6 AZEAU, Henri, Révolte Militaire – Alger, 22 Avril, Plon, Paris, 1961, p. 265. Sublinhado do autor. 
7 Ibidem, p. 169. 
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 Os culpados da usurpação exploraram a paixão dos quadros de certas unidades 
especiais, a adesão inflamada de uma parte da população de origem europeia...[...] 
 Este poder tem uma aparência: um quarteto de generais na reserva. Tem uma 
realidade: um grupo de oficiais, sectários, ambiciosos e fanáticos. Este grupo e este 
quarteto possuem um saber expedito e limitado. Mas não vêem nem compreendem a 
nação e o mundo senão deformados através do seu frenesim. A sua acção conduz 
directamente a um desastre nacional. 

  
 Seguidamente, de Gaulle recorda os momentos difíceis de 1940, a restauração da 
independência, a reconstrução do regime democrático e a obra de descolonização em curso – tudo 
posto em causa pela aventura odiosa e estúpida dos insurrectos de Argel e prossegue: 
 

 Eis o Estado ridicularizado, a nação afrontada, o nosso poder abalado, o nosso 
prestígio internacional rebaixado, o nosso lugar e o nosso papel em África 
comprometido. E por quem? Ai de mim! Ai de mim! Ai de mim! Por homens para quem 
era o dever e a honra a razão de ser de servir e de obedecer. 

 
 Depois, brandindo a espada da sua legitimidade, de Gaulle proclama em tom pleno de 
dramatismo: 
 

 Em nome da França, ordeno que todos os meios, repito, todos os meios sejam 
empregues para barrar o caminho a esses homens, com a finalidade de os neutralizar. 
Proíbo a todos os Franceses, e em primeiro lugar a todos os militares, a execução de 

qualquer das suas ordens. […] 8 

 
vídeo do discurso em 

 
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00089/message-radiotelevise-du-general-de-gaulle-du-23-avril-1961.html  

 
 Vinte e um anos depois do apelo de Londres, de Gaulle volta a pedir a desobediência aos 
poderes ilegítimos. Se a determinação dos conscritos já era grande, mais firme se torna perante o 
incitamento do Presidente da República, que lhes chega através da rádio, legitimando a sua atitude 
de resistência. Conforme viria a escrever o próprio de Gaulle: 
 

 Todos, em toda a parte, me compreenderam. Na metrópole, não houve ninguém 

que me não tenha escutado. Na Argélia, um milhão de transístores funcionou.9  
 

 
 
 De uma acção meramente passiva, os conscritos passam, a partir de 24 de Abril, para uma 
activa oposição aos chefes revoltosos, sentindo-se como que investidos de um mandato legal. 
Verificam-se, então, alguns momentos de elevada tensão entre os conscritos e os militares dos 
quadros permanentes. À medida, porém, que vão sendo identificados os oficiais e sargentos 

                                                 
8 Ibidem, pp. 273-274. 
9 DE GAULLE, Charles, Ibidem, p.114. 
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profissionais que permanecem fiéis, os militares conscritos não hesitam em submeter-se às suas 
ordens.  
 A 25 de Abril, Challe compreende que haviam perdido.  
 

 Concluo, do nosso giro de horizonte, que nada mais se aguenta e que o nosso 
movimento, mal montado, está definitivamente gorado. Devo tirar as inerentes 
conclusões e entregar-me ao governo. Os que me seguiram, em número bastante 
significativo, serão presos. É das normas que seja o primeiro a assumir as minhas 
responsabilidades, a partir do momento em que constato que não há mais qualquer 
hipótese de vencer. Reuni os meus camaradas. [...] Anuncio-lhes que perdemos a 
partida e digo-lhes as razões. Zeller é o menos surpreendido, porque acompanhou de 
perto os primeiros sucessos e depois as primeiras dificuldades. Jouhaud e Salan não se 
dão conta das carências do Exército. Compreenderão, talvez mais tarde, que o Exército 
está morto. 
 Seguidamente, reuni os comandantes das unidades que permaneceram fiéis. Já 
estão ao corrente. Anuncio-lhes a minha decisão. Estão amargurados mas sei que 
aprovam a minha decisão, porque conheço o seu temperamento de chefes. Manter-se-
-ão à cabeça das suas unidades, aí esperando que os venham buscar. Digo-lhes adeus. 
[...] 
 Envio Georges de Boissieu a Paris para anunciar ao governo a minha intenção. 

Peço, simplesmente, que evitem, à chegada, a presença do cinema e dos fotógrafos.10 
 
 No dia seguinte, o general que se havia revoltado contra o governo voa para Paris para se 
entregar às autoridades legítimas, ficando preso no estabelecimento prisional de La Santé. Zeller 
adoptará atitude idêntica, enquanto Salan e Jouhaud decidem passar à clandestinidade e assumir a 
liderança da OAS. 
 Henri Azeau tira desta quase-tragédia uma curiosa quanto premonitória conclusão: 
 

 Resta dizer que o contingente11 se revelou uma força política. É um fenómeno 
capital de que muitos serão tentados a recordar-se em circunstâncias análogas. 
Podemos mesmo dizer que é a única verdadeira lição dos acontecimentos de Abril, o 

elemento novo e inesperado.12 
 
 Como ficaria, de resto, em evidência, embora em circunstâncias algo distintas, na 
revolução portuguesa de 1974-75. 
 
 

Fim da 5.ª Parte 
 

 
David Martelo – Fevereiro de 2016 
 

                                                 
10 CHALLE, Maurice, Ibidem, pp. 65-66. 
11 Pessoal em serviço militar obrigatório, isto é, conscritos. 
12 AZEAU, Henri, Ibidem, p. 180. 


