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O general de Gaulle e a guerra na Argélia 

 
6.ª Parte – Entre a democracia sem paz e a paz sem democracia 

 
 

 
 Terminado o episódio da revolta dos quatro generais, uma normalidade aparente retorna 
progressivamente à Argélia. Dadas as circunstâncias, o governo de Paris não perde tempo a 
sanear os comandos militares do território e a remover do teatro de operações algumas 
unidades de menor confiança. Aos partidários da «Argélia francesa» resta, cada vez mais, o 
caminho desesperado do terrorismo urbano. A OAS vai, a partir de então, multiplicar os 
atentados, na metrópole e na Argélia, tentando criar o caos. 
 

 
 

 A 8 de Maio, de Gaulle anuncia o recomeço das negociações com a FLN, as quais irão 
decorrer, em Évian, de 20 de Maio a 13 de Junho de 1961. Louis Joxe lidera a delegação 
francesa e Krim Belkacem a da FLN. Pela parte francesa, o objectivo político a alcançar está 
definido: consentir a independência da Argélia, mas em associação com a França, tal como 
sucedera com as outras colónias africanas, excepto com a Guiné-Conacri. Na prática, porém, 
de Gaulle deixa cair uma das suas promessas – a de não privilegiar a FLN como interlocutor e 
berço do futuro governo, conforme haviam revelado as suas palavras de 29 de Janeiro de 1960. 
Recordemos: 
 

... Ora sucede que há duas categorias de pessoas que não desejam esta 
livre escolha. Para começar, a organização rebelde, a qual só aceita o cessar-fogo 
se, primeiramente, eu negociar com ela, por privilégio, o destino da Argélia, o que 
implicaria considerá-la como a única representante válida e a promovê-la, 
antecipadamente, a governo do país. Isso não o farei. 

 
 Entretanto, o governo de Paris mantém-se determinado a identificar a Argélia 
independente apenas com os três departamentos banhados pelo Mediterrâneo – Argel, Orão e 
Constantina –, excluindo das negociações o Sara, com os dois departamentos que o constituem 
– Oasis e Saoura –, onde os Franceses realizaram fortes investimentos na exploração de gás e 
petróleo e mantêm um centro para ensaios com armas nucleares e bases para experiências 
espaciais. 
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 Julgando que desanuviaria a atmosfera das conversações, o Presidente ordena a 
suspensão unilateral, durante um mês, das acções ofensivas das tropas francesas na Argélia. 
Uma Divisão do exército completa e várias esquadrilhas da Força Aérea são retiradas do 
território e enviadas para a metrópole. Dos cerca de dez mil muçulmanos condenados por 
crimes de rebelião, seis mil são postos em liberdade. No entanto, a FLN pressente que uma 
atmosfera de distensão só lhe pode ser desfavorável. Pelo contrário, a manutenção de uma 
atitude agressiva evidenciará, uma vez mais, como o factor tempo joga a seu favor. Por esse 
motivo, ignora o gesto de boa vontade e mantém ao nível habitual a actividade operacional e as 
acções terroristas. 
 Nesta fase da questão argelina, importa voltar a registar o pensamento político do 
general de Gaulle por alturas das primeiras conversações de Évian. 
 

 ...a operação histórica que consiste, para a França, em dotar a Argélia da 
soberania e da responsabilidade que esta deve assumir, para ambas ficarem 
largamente solidárias, nós pretendemos que se cumpra de uma maneira 
deliberada, pela via democrática. Não haverá, portanto, acordo, a não ser que o 
mesmo comece pelo fim dos combates. Não haverá independência da Argélia e 
associação entre os dois países senão depois de que elas sejam votadas pelos 
Franceses e pelos Argelinos. Não haverá governo soberano da Argélia a não ser um 
que seja eleito regularmente, e admitindo a probabilidade de um período 
transitório, durante o qual se manteria a autoridade suprema da França. Além 
disso, o exército francês permanecerá na Argélia até que o novo Estado tenha feito 

a prova da sua capacidade para responder às necessidades.1 
  

Cumprindo completamente este programa político, ninguém deixaria de classificar a 
descolonização da Argélia como verdadeiramente exemplar. Todavia, a versão final dos 
Acordos de Évian e a sua execução após a declaração de independência dão-nos uma realidade 
algo diferente, como adiante se verá. Assim, a recordação deste pedaço conturbado da história 
do século XX pode servir para nos habilitar, a nós Portugueses, com um oportuno termo de 
comparação com os nossos próprios esforços para, após Abril de 1974, encontrar uma saída 
para os conflitos africanos. E a comparação é possível, tanto no tocante às intenções iniciais 
como às várias cedências que conduziram aos acordos finais. 

                                                 
1 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, pp. 120-
121. Sublinhado nosso. 
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De resto, existem algumas semelhanças a ter em conta entre o pensamento gaullista e o 
de algumas forças políticas portuguesas do pós-25 de Abril. No caso do PPD2, a nova força 
política de inspiração social-democrata apresentaria, no seu primeiro documento programático, 
uma visão lúcida do problema da guerra, respeitando as questões concernentes aos princípios, 
ao inimigo e ao tempo. No seu parágrafo 1.12, referia o aludido documento: 
 

a) Cada comunidade social, política e culturalmente diferenciada tem o direito 

inalienável de dispor do seu próprio destino. Nisto consiste o seu direito de 

autodeterminação. 

b) Para o exercício efectivo do direito de autodeterminação é necessário, nos 

territórios em guerra, a obtenção de um cessar-fogo imediato negociado com 

os movimentos de libertação. 

c) Se algum, alguns ou todos os territórios ultramarinos vierem a autodeterminar-

-se no sentido de formarem Estados independentes, Portugal procurará 

preservar de forma adequada os interesses morais, culturais e económicos que 

tem em comum com as respectivas populações.3 

 
Quanto à forma de exercício do direito à autodeterminação, no entanto, o documento 

nada adiantava. É através de uma declaração de Sá Carneiro, proferida poucos dias antes, que 
ficamos a saber que, para começar, o PPD apoiava a tese de Spínola: 

 
Caberá ao povo, através do jogo democrático e do voto, pronunciar-se 

sobre o futuro do Ultramar...4 

 
Marcelo Rebelo de Sousa, na sua obra sobre a fundação do PPD, analisa este momento, 

misto de hesitação e contradição, e, referindo-se ao documento programático, anota: 
 

Fala do direito de autodeterminação, do cessar-fogo imediato negociado 
com os movimentos de libertação, e da preservação, de forma adequada, dos 
interesses morais, culturais e económicos que Portugal tem com as populações de 
algum, alguns ou todos os territórios ultramarinos que vierem a autodeterminar-se 
no sentido de formarem Estados independentes. 

Ou seja, prossegue a quadratura do círculo: de um lado, o PPD parece não 
ceder na exigência de vontade popular expressa das populações ultramarinas 
quanto ao caminho a seguir; do outro, aceita o cessar-fogo imediato negociado 
com os movimentos de libertação, esperando que eles mudem na sua exigência de 
independência imediata e com reconhecimento do seu estatuto específico e não 

generalizável.5 
 
Era, de facto, em ambos os casos, um problema de difícil solução, pois o não-encontro 

de vontades deixava entrever um dilema de duas soluções imperfeitas: alcançar a paz sem 
democracia ou apostar na democracia sem garantir a paz. 

 
Regressando às conversações de Évian, a primeira ronda termina sem o acordo das duas 

partes. Invocando sucessivamente a legitimidade do seu poder, a unidade da nação argelina e a 
integridade do território, a FLN ora reivindica que o cessar-fogo não seja acertado antes de 
reguladas as outras questões, ora exige a prévia retirada das forças francesas, ora fala de, 
primeiramente, assumir o poder, ora recusa medidas de protecção para a comunidade francesa 

                                                 
2 Actual PSD. 
3 Diário de Notícias, 14-05-1974. Sublinhados nossos. 
4 SOUSA, Marcelo Rebelo de, A Revolução e o Nascimento do PPD, 1.º Vol., Bertrand, Lisboa, 2000, p. 66. 
5 Ibidem, p. 73. 
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ou impõe a renúncia da França ao exercício de direitos especiais6 sobre o Sara. Sobre este 
último ponto, Louis Joxe fica convencido de que nada avançará enquanto a França não aceitar 
que os dois departamentos do Sara sejam considerados parte integrante da Argélia 
independente.  

Para reforçar posições, a FLN convoca, para 5 de Julho de 1961, uma greve geral. A 
adesão maciça da população muçulmana constitui um argumento poderoso, demonstrativo da 
unidade do povo argelino em torno da organização rebelde. 

Um novo encontro, no castelo de Lugrin, em finais de Julho, não logra desfazer o 
impasse, obrigando, do lado francês, a novas reflexões. Para de Gaulle, a não-aceitação, por 
parte da FLN, das condições propostas pelo governo francês suscita, por um instante, um 
pensamento retaliatório de completa rotura com a Argélia: 

 
Os Argelinos devem compreender que a sua independência não é possível 

a não ser no quadro da associação com a França. É preciso convencê-los de que se 
não aceitarem as nossas propostas, então será verdadeiramente a secessão. 
Sairemos de um dia para o outro, como fizemos há apenas três anos na Guiné e 

não faremos mais nada por eles.7 
 
No imediato, a notícia das conversações leva a OAS a intensificar as acções de terror na 

Argélia, procurando extremar as posições da FLN. Sobretudo em Argel e Orão, os assassinatos 
selectivos de muçulmanos e os tiroteios indiscriminados contra transeuntes dos centros urbanos 
ou frequentadores de esplanadas pintam o cenário argelino com as cores sombrias de uma 
tragédia irracional. No espaço de um ano, cerca de 12.000 homens, mulheres e crianças são 
abatidos pelos activistas da OAS, além de centenas de elementos das forças policiais. Na 
metrópole, a organização terrorista mantém, igualmente, uma actividade intensa. O presidente 
da câmara municipal de Évian é vítima de um atentado. André Malraux escapa, por pouco, de 
outro. Em 8 de Setembro de 1961, é a vez do próprio de Gaulle sair ileso de uma tentativa de 
assassinato com explosivos, perpetrada, na região de Pont-sur-Seine (Aube), contra a viatura 
em que regressava a casa. 

A angústia do impasse e a sensação de que se encontra manietada a capacidade de 
negociar fazem emergir, por momentos, pensamentos mais ligados à emoção do que à razão. 
Mas quem se encontra liberto das responsabilidades, consegue, por vezes, descobrir com maior 
lucidez o caminho a seguir. Cerca de 13 anos mais tarde, no período que decorre entre a data de 
25 de Abril de 1974 e a aprovação da Lei 7/74 (27 de Julho), a sociedade portuguesa encontrar-
-se-ia envolvida numa situação com alguns contornos comparáveis. A solução do problema 
colonial defendida pelo general Spínola, inicialmente aceite como genuinamente democrática 
por larga faixa da população, começa a ser encarada com cada vez menos simpatia. Mesmo nas 
áreas mais moderadas, desvanece-se a esperança numa solução por via eleitoral. No semanário 
Expresso, de 15 de Junho de 1974, Marcelo Rebelo de Sousa citava as Mémoires d’espoir, do 
general de Gaulle, para, numa comparação com o processo de independência da Argélia – e, 
possivelmente, para enviar um recado a Spínola –, sugerir o desbloqueamento da situação: 

 
«Que provação moral seria para mim transmitir a esses territórios o nosso 

poder, dobrar as nossas bandeiras, fechar um grande livro da nossa história!»8. 
«Mas poderia eu imaginar o prolongamento do statu quo? Não! Porque isso 
significaria manter a França envolvida política, financeira e militarmente numa 
ruína sem fundo, quando deveria, pelo contrário, ter as mãos livres para cumprir 
no seu próprio interior a transformação exigida pelo século e exercer sem 
hipotecas a sua acção no exterior»9. 

                                                 
6 Exploração de gás e petróleo e experiências com armas nucleares. 
7 BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Plon, Paris, 1965, p. 165. 
8 Página 42 da obra citada. 
9 Páginas 49-50 da obra citada. 
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 Era patente a analogia entre a questão da Argélia e o complexo problema ultramarino 
português. E, não faltaram, nessa época, comentadores políticos que procuraram ver na figura 
de Spínola uma espécie de de Gaulle português. É verdade que a semelhança das situações se 
ajustava à comparação, mas as personalidades políticas dos dois generais eram profundamente 
diversas: de Gaulle não tinha um passado africano e intuía um grande papel para a França, no 
contexto europeu do futuro; Spínola, interiormente comprometido com a “sua” África, 
sonhava, ainda, com um Portugal maioritariamente africano e guardião de pergaminhos do 
passado. Seja como for, é tão saliente a figura de Spínola em todo o processo do 25 de Abril e 
da descolonização, que é absolutamente inevitável que a história aprofunde, criteriosamente, 
todas as virtualidades e lacunas do seu projecto. Quando essas páginas forem escritas, um 
elemento perturbador pairará sobre o espírito de quem delas se ocupar – o juízo que, quatro 
anos volvidos, o próprio general haveria de fazer sobre a sua obra: 

 
 Quando escrevi o Portugal e o Futuro tinha verdadeiramente a noção de que 
já era tarde. Mas o grito de alerta era exigido pela minha consciência, pois, apesar 

de tudo, sonhava ainda na edificação de um Mundo de raízes portuguesas.10 
 
 Assim, rodeado pelas brumas de um sonho impossível, da questão argelina, em boa 
verdade, Spínola limitar-se-ia a copiar ideias que tinham bastante lógica na perspectiva da 
potência colonial mas pouca ou nenhuma aceitação das forças que nos combatiam. Estas, por 
seu turno, sempre revelaram conhecer muito bem o processo argelino, e, quando chegou a hora 
de negociar, não descuraram em evidenciar, quase sempre com igual sucesso, o mesmo tipo de 
exigências. 
 
 Regressando a França e ao período de impasse, as posições irredutíveis vão-se 
moderando com o tempo. Numa conferência de imprensa que tem lugar em 5 de Setembro de 
1961, de Gaulle, confrontado com a posição do governo relativamente ao Sara, avança com 
uma solução menos rígida, sublinhando que a França, desde que sejam preservados os seus 
interesses económicos, geoestratégicos e nucleares, não terá necessidade de manter a soberania 
sobre as pedras e as areias do deserto. Esta nova cedência revela-se decisiva para iniciar o 
desbloqueamento em que haviam caído as conversações com a FLN. 
 Entretanto, a onda de terror que percorre a França leva os trabalhadores argelinos da 
metrópole a mobilizar, em 17 de Outubro de 1961, uma grande manifestação de protesto contra 
o recolher obrigatório – só para os norte-africanos – em plena cidade de Paris. Esse dia haveria 
de ficar registado como um dos mais negros de todo o processo argelino. Perante o aparato da 
manifestação – cerca de trinta mil norte-africanos e alguns franceses que com eles se 

                                                 
10 SPÍNOLA, António de, País sem rumo, Editorial SCIRE, 1978, p. 250. 
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solidarizaram –, as forças policiais actuam sem contemplações, saldando-se a dispersão da 
mesma por largas dezenas de mortos (mais de duzentos, segundo algumas fontes), alguns dos 
quais lançados depois ao Sena.11 
 

 
 

 Ao iniciar-se o ano de 1962, a França aspira, mais do que nunca, a uma saída para a 
questão argelina. De Gaulle, após alguns meses em que dá a impressão de dedicar maior 
atenção a outras importantes questões nacionais, volta ao tema argelino num discurso proferido 
em 5 de Fevereiro. Depois de censurar veementemente a actuação criminosa de alguns 
franceses que decidiram integrar a organização terrorista OAS, de Gaulle, focando-se no futuro 
imediato, acrescenta: 
 

 Para nós, trata-se de, no mais curto prazo, alcançar a paz e ajudar a Argélia a 
tomar em mãos o seu destino, promovendo a instalação de um executivo 
provisório e mantendo-nos prontos a reconhecer, sem qualquer restrição, o que 
resultar da autodeterminação. Quer dizer, um Estado soberano e independente. 
Trata-se, também, de estabelecer entre a França e a nova Argélia uma cooperação 
organizada. Mas desde que sejam respeitados os nossos interesses essenciais, 
designadamente no Sara, e que seja garantida à minoria de raiz europeia a sua 

participação nas actividades argelinas e a segurança das pessoas, do seu modo de 

vida, dos seus bens. Do mesmo modo, entendendo-se que aqueles que escolherem 
estabelecer-se na metrópole aí encontrarão a ajuda necessária à alteração da sua 

existência.12 
  

No dia seguinte, 6 de Fevereiro, de Gaulle recebe a delegação que nomeou para 
prosseguir as conversações com a FLN, novamente liderada por Louis Joxe, e nela 
participando os ministros Robert Buron e Jean de Broglie. Preparava-se, então, um encontro 
formal para decidir, em definitivo, o futuro da Argélia. Na ocasião, o Presidente transmite aos 
delegados franceses as seguintes instruções: 

 
Tenham sucesso ou insucesso mas, sobretudo, não permitam que as 

negociações se prolonguem indefinidamente... Por outras palavras, não se 
prendam com pormenores. Há o possível e o impossível... 

Quanto à nacionalidade, não insistam demasiado para que os europeus 
sejam argelinos de direito; os vossos adversários aceitá-lo-ão dificilmente e os 

                                                 
11 Na época, o Prefeito da Polícia de Paris era Maurice Papon que, em 1998, viria a ser condenado por crimes 
contra a humanidade cometidos sob o regime nacionalista de Vichy. 
12 http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00075/discours-du-5-fevrier-1962.html Sublinhado nosso. 
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nossos compatriotas terão a impressão de que os empurramos, à força, para fora 
da França, que não os consideramos como verdadeiros franceses. Sendo assim, é 
preciso deixar as coisas tal como estão. Votam hoje os que votavam ontem. 
Amanhã, o governo argelino fará as leis sobre a nacionalidade no seio de um novo 
Estado. 

O que é necessário prever é que os europeus minoritários terão três anos, 
por exemplo, para exercerem a sua escolha. 

Quanto ao Sara, não compliquem as coisas... Não é possível chegar de 
outro modo a um resultado senão deixando a Argélia decidir do seu destino 
politicamente. 

No plano económico tratem de preservar o essencial e no plano militar 

também... Enfim... façam o melhor que puderem.13 
 
Fazer o melhor possível é, por vezes, a decisão mais sensata. Do processo de 

descolonização português, resultaram múltiplas críticas e expressões de insatisfação e dor. 
Muitas delas fundamentadas, outras nem tanto. O Professor Diogo Freitas do Amaral – que, na 
sua qualidade de membro do Conselho de Estado e Presidente de um dos partidos fundadores 
do regime democrático do pós-25 de Abril, deveria estar bem informado sobre as negociações 
que conduziram à independência das colónias portuguesas – teceu, sobre esse tema, algumas 
considerações que, neste passo do nosso texto, vem a propósito recordar. Admirador da obra do 
general de Gaulle, Freitas do Amaral haveria de escrever o seguinte: 

 
 Veja-se o que fez o General de Gaulle na Argélia: quando aceitou a ideia da 
independência, imediatamente pôs em prática o plano de Constantina, para 
desenvolver aceleradamente o território, e o plano Challe, para dominar e 
controlar a rebelião; obteve êxito em ambas as frentes; e por isso pôde oferecer a 
"paz dos bravos" e negociar em Évian com dignidade. 
 O mesmo não aconteceu em Portugal, em consequência da incapacidade do 
antigo regime de mudar de política ultramarina, e dada a fragmentação do poder 
político e a desagregação das Forças Armadas que imediatamente se sucederam ao 
25 de Abril. Daí resultou, pelo menos em relação à Guiné e a Moçambique, a 

necessidade de obter a curto prazo e por qualquer preço o cessar-fogo imediato, 

sob pena de sofrermos os mais vergonhosos vexames.14 
 
O facto é que, não estando a França na necessidade de obter a curto prazo e por 

qualquer preço o cessar-fogo imediato, sob pena de sofrer os mais vergonhosos vexames – 
como refere, para o caso português, o texto de Freitas do Amaral –, os negociadores franceses 
não deixaram de ser instruídos no sentido de facilitar ao máximo a obtenção de um acordo, 
cedendo, efectivamente, a muitas das exigências da FLN. 
 
 

Fim da 6.ª Parte 
 
 
 

David Martelo – Fevereiro de 2016 
 

                                                 
13 BURON, Robert, Ibidem, p. 187. 
14 FREITAS DO AMARAL, O Antigo Regime e a Revolução – Memórias Políticas (1945-1975), 
Bertrand/Nomen, Venda Nova, 1995, p. 217. Sublinhados nossos. 


