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O general de Gaulle e a guerra na Argélia 
 

7.ª Parte – Os Acordos de Évian 
 

 
 

Durante os meses de impasse que vão de Junho de 1961 a Fevereiro de 1962, a harmonia 
está longe de existir nas fileiras da FLN. O GPRA, órgão político da frente, está muito mais 
inclinado a negociar do que o Exército de Libertação Nacional (ELN).1 Organizado em moldes 
convencionais e posicionado na Tunísia, o ELN fora preparado para se transformar na força 
armada regular da Argélia independente. Houari Boumédiène, chefe do Estado-Maior do ELN, e 
Ahmed Ben Bella, futuro primeiro presidente da Argélia (que se encontrava detido em França, 
desde 1956), não concordavam com as negociações, por entenderem que a independência devia 
ser obtida pelas armas. Em Dezembro de 1961, as autoridades francesas autorizam que uma 
delegação da FLN se aviste com Ben Bella, na prisão. Nessa reunião, Ben Bella acaba por dar o 
seu aval às negociações, fazendo-o, muito provavelmente, sem grande entusiasmo e na 
perspectiva de, mais tarde ou mais cedo, tirar o poder ao GPRA. De momento, essa decisão, 
além de travar o descontentamento dos militares do ELN, contribuiu para o desbloqueamento 
das conversações com o governo francês. 

As negociações seriam retomadas, em 11 de Fevereiro, em Les Rousses, junto à fronteira 
suíça, ainda debaixo do mais rigoroso sigilo. A 19 do mesmo mês, as conversações concluem-se 
com um acordo entre as delegações, acordo esse que deverá, ainda, ser submetido à apreciação 
das cúpulas políticas de ambas as partes, em Paris e Tunes. Nas suas linhas fundamentais, 
previa-se, em sucessão, o estabelecimento de um cessar-fogo, a instalação de um governo 
provisório de transição, a preparação de um referendo sobre a autodeterminação e, só então, a 
proclamação da independência, no quadro de uma estreita cooperação entre os dois países. Daí 
para a frente, as dificuldades manifestavam-se, de forma aguda, em tudo quanto respeitava à 
permanência e segurança dos Franceses, assim como dos Argelinos cujo passado estava 
marcado por uma colaboração estreita com a comunidade europeia. A violência que a OAS não 
cessava de espalhar por toda a parte mais não fazia do que prejudicar, ainda mais, o já débil 
estado de segurança que se tinha instalado. 

A 21 de Fevereiro, o conselho de ministros francês, sob a presidência do general de 
Gaulle, aprova os termos do cessar-fogo acordado no encontro de Les Rousses. O passo seguinte 
será uma reunião final, para a sua plena formalização. Desta vez, as duas delegações encontrar-
se-iam em Évian, a partir de 7 de Março de 1962, com a publicidade normal de um acto de 
histórica relevância. O governo francês faz-se representar pelos ministros Louis Joxe, Jean de 
Broglie e Robert Buron. Belkacem Krim e Saad Dahlab lideram a delegação argelina, a qual, 
crescentemente receosa da acção terrorista da OAS, aparece em Évian com novas exigências em 
matéria de segurança para o período de transição. A sua desconfiança relativamente à firmeza 
das Forças Armadas francesas, no tocante à repressão dos extremistas europeus, tinha óbvio 
fundamento. Pelo pensamento dos negociadores franceses perpassa a ideia de um rompimento. 
Pelo telefone, Michel Debré não deixa de exteriorizar sentimentos de profundo pessimismo: 

 
Sim, eu bem desconfiava que eles seriam insaciáveis; não há nada a fazer 

com essa gente. Se vocês se sentirem forçados a romper [as conversações], não 
hesitem. O general irá convosco instalar outro executivo provisório em Argel, que 
não comportará representantes da FLN, e nós jogaremos até ao fim a cartada 

nacional.2 
 

                                                 
1 ALN na versão original em língua francesa (Armée de Libération Nationale). 
2 BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, Plon, Paris, 1965, p. 263. 
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 Mas, na realidade, não havia alternativa válida a um acordo, por muito decepcionante 
que ele fosse. Assim, a derradeira fase das negociações acaba por permitir, em 18 de Março, a 
assinatura de um texto que, no seu todo, satisfazia as principais exigências da FLN, 
designadamente quanto à soberania sobre o Sara e ao encurtamento do período de retirada das 
Forças Armadas francesas. Apesar da posição de força que a situação militar lhes conferia, 
apesar de terem utilizado a ameaça do desinteresse futuro da França no caso de permanecerem 
determinadas exigências, o certo é que, no cômputo final, fora o governo francês que se sentira 
compelido a ceder. O cessar-fogo é, assim, oficialmente anunciado para o meio-dia de 19 de 
Março de 1962.3 
 

 
Placa que assinala a Praça do 19 de Março de 1962, em Paris 

 
Formalmente, os Acordos de Évian não tinham o estatuto de um tratado entre dois 

Estados. Eram, sim, um programa comum, proposto à ratificação por referendo. A soberania do 
território seria integralmente transmitida para a estrutura política da FLN, não havendo mais 
nenhum interlocutor do lado argelino – apenas a organização política que representava as forças 
que se haviam batido, de armas na mão, contra o domínio francês. 

Quando o texto final do acordo é apresentado pelos negociadores franceses ao conselho 
de ministros, reunido sob a presidência do general de Gaulle, Michel Debré exprime, 
emocionadamente, a sua angústia pelo que pressente ser o amargo destino reservado aos pés-
negros. Depois de duas horas de debate, em que todos os membros do governo são solicitados a 
dar a sua opinião, é a vez do general de Gaulle ter a última palavra. Nessa ocasião, perante os 
naturais receios expressos pelos membros do governo no tocante ao futuro dos colonos 
europeus, «o mais ilustre dos franceses» resumiria, numa significativa frase, todo o sentido 
político de uma dolorosa opção: 
 

O destino da França não coincide necessariamente com os interesses dos 

franceses da Argélia.4 
 

 Em 25 de Março, poucos dias depois de declarado o cessar-fogo, o general Jouhaud é 
descoberto e preso em Orão. Em 20 de Abril, é a vez de Salan ser detido em Argel. Dias depois, 
ambos os generais apelam à OAS no sentido de cessar um combate que não pode conduzir a 
nada. O apelo não produz, porém, qualquer abrandamento nas acções terroristas dos elementos 
afectos à causa da «Argélia francesa». A figura principal do remanescente da OAS passa a ser 
Jean-Jacques Susini, o qual, com o seu grupo de “comandos”, continua a espalhar o terror na 
Argélia. 

                                                 
3 O significado desta data é, ainda hoje, motivo de controvérsia em França. Veja esta notícia do jornal Le Figaro 
de 11-03-2016: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/03/10/31003-20160310ARTFIG00233-guerre-d-algerie-
francois-hollande-ne-doit-pas-se-rendre-aux-ceremonies-du-19-mars.php . 
4 MALRAUX, André, Quando os robles se abatem, Livros do Brasil, Lisboa, 1971, p. 52.  
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 Também por esses dias, a 26 de Março, ocorre em Argel um sangrento incidente entre 
tropas francesas e manifestantes europeus partidários da «Argélia francesa». Tendo procurado 
forçar as barragens que isolavam o bairro de Bab El-Oued – o qual se achava em estado de sítio, 
devido à morte de seis militares do contingente, numa acção da OAS –, os manifestantes são 
alvejados pelas tropas ali posicionadas. Do incidente – que passaria à história como “tiroteio da 
rua de Isly” – resultaram 46 mortos e 150 feridos. 
 

 
Fusillade de la rue d'Isly 

 

 Como estava previsto – e para que não subsistissem dúvidas sobre a legitimidade da 
decisão –, o governo submete o texto dos Acordos de Évian a um referendo nacional, tirando 
partido da existência de um sistema eleitoral perfeitamente apto a funcionar (o que, recorda-se, 
não sucedia, em Portugal, em 1974). Na metrópole, a 8 de Abril, os Franceses aprovam-no pela 
inequívoca margem de 90,6%. Na Argélia, o resultado do referendo em França tem 
consequências imediatas entre a comunidade de raiz europeia. Em Maio e Junho de 1962, 7.000 
pessoas, em média, abandonam diariamente o território, rumo à metrópole. O próprio de Gaulle 
faz, desse êxodo, o seguinte retrato: 
 

 Não contando com os militares e com os funcionários, estavam radicados na 
Argélia um milhão de Europeus. Não ficarão mais de cem mil. Do mesmo modo, 
muitas habitações, abandonadas no desvario, mudarão forçosamente de mãos, e 
uma grande quantidade de mercadorias, móveis e bagagens serão objecto de 

saque.5 
 

 
 

                                                 
5 DE GAULLE, Charles, Mémoires d’Espoir – Le Renouveau – 1958-1962, Librairie Plon, Paris, 1970, p. 135. 
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 Dias antes do referendo na Argélia, Jean-Jacques Susini, usando como intermediárias 
algumas personalidades da política francesa e a pretexto de contribuir para a reconciliação das 
duas comunidades, decide cessar os atentados. Deste modo, é em completa calma que, em 1 de 
Julho de 1962, se realiza o referendo em que os Argelinos são chamados a pronunciar-se sobre 
os acordos de Évian. A aprovação será esmagadora: 99,72% de SIM. Apenas dois dias mais 
tarde, concluído o processo do referendo, o GPRA instala-se em Argel. É também nesse dia 3 de 
Julho que a França reconhece oficialmente a independência da Argélia. 
 
 Mas a paz e a tranquilidade não haviam, ainda, chegado. Logo em 5 de Julho, em Orão, o 
clima de insegurança anteriormente criado pela OAS vai proporcionar uma das maiores 
tragédias de todo o conflito. Uma manifestação de independentistas, que parecia destinada a ser 
um momento de festa para os Argelinos, é interrompida por disparos de origem desconhecida. 
Na sequência da confusão estabelecida, elementos armados do ELN e de outras milícias 
argelinas invadem os bairros de europeus, dando início a linchamentos indiscriminados que 
causam a morte e o desaparecimento de 700 europeus. Apesar da paz oficialmente declarada, 
este grave incidente passava a ser o maior massacre de toda a guerra da Argélia. Nessa 
conjuntura, o exército francês tem instruções para não intervir, uma vez que a manutenção da 
ordem é já um encargo das novas autoridades. Mesmo assim, algumas unidades francesas, 
desobedecendo às ordens superiores, acorrem aos locais dos tumultos, logrando, ainda, salvar 
muitas vidas de compatriotas. Mas terminavam todas as ilusões quanto à possibilidade de se 
manter na Argélia uma comunidade de raiz europeia. 

O êxodo dos pés-negros – cerca de 800.000 – iniciou-se, como vimos, logo após o 
referendo na metrópole. Com eles viriam para França cerca de 150.000 harkis6 e respectivas 
famílias, receando ser objecto de represálias após a declaração da independência. Esses temores, 
de resto, viriam a confirmar-se amplamente. Milhares de argelinos que haviam colaborado com 
as autoridades francesas foram, efectivamente, sumariamente passados pelas armas, logo que a 
FLN assumiu o poder em Argel. 

A descolonização da Argélia iria deixar uma ferida extensa nos Franceses que a ela se 
encontravam ligados ou que tinham discordado da política seguida por de Gaulle para a sua 
autodeterminação. Para tipificar o discurso antigaullista que ficou registado nas muitas obras 
que se publicaram sobre o assunto, escolhemos esta passagem de uma obra de René Reunier: 
 

 Em 18 de Março, em nome de uma França que não é já senão uma caricatura 
dela própria, a traição está consumada. O acto mais horrível, o mais desonroso da 
nossa história está concluído. Ele mancha para sempre os nomes dos que foram os 
instigadores, os cúmplices e os executantes. Sela a aliança da impostura gaullista, 
erigida em doutrina oficial, com os assassinos da FLN contra os Franceses da Argélia. 
 Mancha, também, a bandeira tricolor. O nosso símbolo nacional está, 
presentemente, marcado por uma acção tão vergonhosa que a sua vista torna-se 
insuportável, dando-nos vontade de o rasgar. A menos que algumas almas heróicas 
e puras lavem a vergonha do 18 de Março de 1962, as gerações futuras terão o 
direito de se sepultar para sempre na vala dos abandonos, cavada pelos seus 

indolentes genitores.7 
 
 Quanto a de Gaulle, a ideia da sua eliminação física permaneceria viva em elementos 
ligados à OAS. Em 22 de Agosto de 1962, quando se deslocava numa viatura para ir apanhar um 
avião à base aérea de Villacoublay, foi alvo de uma emboscada no Petit-Clamart, da qual todos 
os ocupantes sairiam ilesos, apesar de 14 projécteis terem perfurado o veículo. Diria o general: 
                                                 
6 Tropas auxiliares argelinas, formadas por muçulmanos, que combateram ao lado do exército francês. Tinham 
estatuto civil e as suas missões podiam comparar-se às das milícias de autodefesa empregues pelo Exército 
português nos TO ultramarinos. 
7 RIEUNIER, René, Réquisitoire contre le mensonge, Volume 1, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1962. pp. 270-
271. 
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 No entanto – incrível acaso! – nenhum de nós foi atingido. Que de Gaulle 

continue, portanto, a seguir o seu caminho e a sua vocação.8 
 

        
 
 Por fim, para encerrar esta revisão do conflito franco-argelino, registe-se um último 
apontamento: em 29 de Setembro, Ahmed Ben Bella é eleito Presidente do Conselho pela nova 
Assembleia Nacional argelina. Reflectindo a difícil unidade no seio da FLN, apesar de ter 
ascendido a Presidente da República em 1963, Ben Bella seria apeado, em 1965, através de um 
golpe de Estado liderado pelo seu ex-correlegionário Houari Boumédiène, que o manteve em 
prisão até 1980.  
 

Conclusões 
 
 Esta breve resenha sobre a guerra da Argélia permite-nos fazer, em termos de alguma 
razoabilidade, comparações e juízos clarificadores. 
 Do ponto de vista estritamente militar, temos, do lado da França, um efectivo de 500.000 
homens sobre um território útil para a guerrilha de cerca de 300.000 km2, o que dá uma 
densidade de 0,6 homens/km2, num só TO9, situado a pouco mais de 700 km da metrópole. 
Portugal, nunca logrou empenhar mais de 150.000 homens, sobre uma área total (soma 
Guiné+Angola+Moçambique) de 2.082.205 km2, a que corresponde uma densidade de 0,07 
homens/km2, em 3 TO distintos, situados a 1.500, 5.000 e 6.000 km, respectivamente, da 
metrópole.10 Tenha-se em atenção, igualmente, que foi durante o ano de 1961 que se produziu a 
invasão e ocupação dos territórios portugueses da Índia. 
 No capítulo do enquadramento, registe-se a circunstância de o Exército Francês dispor 
de uma percentagem de quadros permanentes muito superior à existente no seu congénere 
português, factor de significativa importância na qualidade da instrução, na conduta das 
operações e na manutenção da disciplina. 
 A guerra na Argélia estendeu-se por sete anos e oito meses, contra os mais de treze anos 
correspondentes ao empenhamento de Portugal na última campanha ultramarina. Enquanto os 
Franceses se bateram em terreno relativamente aberto – planícies e montanhas onde as zonas de 
cobertura só tinham algum significado nos vales e junto aos cursos de água –, os Portugueses 
defrontaram adversários que dispuseram, na generalidade dos casos, de vastas zonas de floresta 
tropical, capazes de proporcionar cobertura total de vistas aéreas e terrestres. No que ao clima 
diz respeito, as diferenças são, ainda, favoráveis aos Franceses, na medida em que na Argélia 
predomina o clima mediterrânico e as inóspitas condições do deserto do Sara não abrangiam as 
áreas de operações. No caso dos Portugueses, sucedia o contrário: era nas zonas de melhor 
clima, em Angola e em Moçambique, que menos actividade operacional se registava. 

                                                 
8 DE GAULLE, Charles, Ibidem, p. 138. 
9 Teatro de Operações. 
10 Distâncias aproximadas, medidas em linha recta. Na prática – sobretudo nos casos de Angola e Moçambique –, 
as ligações aéreas (por interdição do espaço aéreo dos países africanos com os quais Portugal não tinha relações 
diplomáticas) e marítimas implicavam percorrer distâncias muito superiores.  
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 Relativamente ao meio físico, a França, além de possuir as vantagens que acabámos de 
referir, construiu ao longo das fronteiras com Marrocos e Tunísia uma barreira electrificada e 
vigiada cuja transposição era praticamente impossível sem pesadas baixas. Portugal, por seu 
turno, tinha as suas fronteiras com os países limítrofes completamente desprovidas de qualquer 
obstáculo artificial contínuo. 
 No tocante ao equipamento e armamento das tropas, a enorme diferença ao nível da 
mobilidade (helicópteros), da protecção (blindados) e do apoio aéreo próximo era a 
correspondente à desigual riqueza dos dois países, ao desenvolvimento das suas indústrias de 
guerra e à capacidade para adquirir material de guerra nos mercados internacionais. Note-se que 
enquanto Portugal foi proibido de empregar material da OTAN nos seus territórios ultramarinos, 
a própria Argélia era parte integrante do território coberto pelo Pacto do Atlântico. 
 Quanto à qualidade das tropas, não será fácil – nem nos parece determinante para este 
estudo – averiguar o comportamento em combate dos militares dos dois exércitos. Valerá a pena 
referir, no entanto, o muito mais elevado número de unidades especiais do lado francês – pára-
quedistas, comandos, Legião Estrangeira – o que, aliado aos abundantes meios aéreos de 
transporte, permitia uma notável rapidez no empenhamento de reservas em situações críticas ou 
em locais de difícil acesso. 
 Por fim, o envolvimento da população europeia foi intenso e emotivo no conflito 
argelino, e, com excepção do início do terrorismo (Angola-1961) e do período pós-25 de Abril, 
frio e distante na África portuguesa. 
 Em suma: menor território, mais tropas, menos condições de cobertura para a guerrilha, 
equipamento superior, maior apoio moral da população, melhores condições climatéricas e 
eficaz controlo das fronteiras, do lado francês, são argumentos mais do que suficientes para 
concluir que foi a todos os títulos brilhante o comportamento das tropas portuguesas em África 
quando comparado com o das suas congéneres francesas na Argélia. Assim, enquanto no início 
de 1960 a FLN se encontrava derrotada militarmente, por alturas do 25 de Abril a situação era 
dramática na Guiné, extremamente difícil em Moçambique e ainda preocupante em Angola. 
 Bem sintomáticos da difícil situação militar que se vivia nos 3 TO portugueses são os 
testemunhos deixados pelos mais altos responsáveis militares, em obras publicadas após a 
instauração da democracia em Portugal. O tom pessimista desses comentários e recordações 
contrasta com idênticos depoimentos dos chefes militares franceses da Argélia, designadamente, 
como vimos, os do general Maurice Challe.  
 Assim, partir de uma situação de superioridade militar – obtida graças a condições 
extremamente favoráveis, de que Portugal jamais usufruiu em Angola, Guiné ou Moçambique – 
para louvar a acção das Forças Armadas francesas na fase final da guerra, não nos parece ser 
reflectido nem legítimo. Além disso, consubstancia um julgamento objectivamente injusto face 
ao comportamento das Forças Armadas portuguesas durante a guerra. Por outro lado, não faz 
muito sentido afirmar, como o fez o Prof. Freitas do Amaral, que as Forças Armadas francesas 
«aguentaram firmes no terreno o tempo necessário para os governos negociarem em posição de 
força» quando, na verdade, se registaram actos de revolta gravíssimos, envolvendo oficiais de 
elevada patente, e que foram anulados, em grande parte, por actos de desobediência do pessoal 
do contingente-geral.  
 Não sendo de pouca monta, quando comparadas com as que dispuseram as tropas 
francesas, as condições desfavoráveis em que as forças portuguesas se empenharam na guerra, 
até no plano político tudo se conjugou para que o cessar-fogo e a descolonização fossem 
conseguidos em condições incomparavelmente mais difíceis. Enquanto em França, desde 1958, 
a V República se revelava um regime forte e dispondo de uma liderança ilustre, em Portugal 
tudo deveria decorrer num ambiente de instabilidade e incerteza próprios de uma revolução.  
 E, ainda assim, de que valeu à França a «posição de força» em que se encontravam por 
ocasião das negociações? Mantiveram o Sara? Não! Garantiram a continuidade da presença dos 
franceses europeus? Não! Deixaram na Argélia um regime democrático? Não! Evitaram o 
massacre dos muçulmanos que serviram a França? Não!  
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 Assim sendo, qual será o paradigma da descolonização verdadeiramente exemplar, com 
o qual devemos comparar a nossa? 
 
 

Fim da série de artigos 
 

 
David Martelo – Fevereiro de 2016 
 
 

Leitura complementar  


