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A BATALHA DE ARGEL 

 
 

A guerra desencadeada pelos nacionalistas muçulmanos contra a presença francesa na 
Argélia teve o seu início em 1 de Novembro de 1954, através de uma série de atentados 
terroristas da responsabilidade do CRUA (Comité Revolucionário de Unidade e Acção). Nos 
dois primeiros anos do conflito, as acções terroristas tiveram como alvo preferencial, não 
apenas as tropas francesas, mas também – e de forma muito evidente – os muçulmanos que se 
encontravam ligados à França e os colonos europeus radicados no território – os pés-negros, 
como eram designados pelos autóctones. A impiedosa actuação contra a população civil 
muçulmana era um claro sinal de que a rebelião não contava, ainda, com um apoio popular 
expressivo. 
 A Argélia tem uma superfície de 2.275.033 km2, dos quais 1.980.000 km2 ocupados 
pelo deserto do Sara. Considerando a impraticabilidade de conduzir uma guerrilha em pleno 
deserto, a área restante – menos de 300.000 km2 – não seria maior, por conseguinte, do que o 
equivalente a um quarto da área de Angola.  A distância entre Marselha e Argel ronda os 730 
km, isto é, cerca de dois terços da distância de Lisboa à ilha da Madeira. 
 De realçar, ainda, a circunstância de, até Março de 1956, a FLN (Frente de Libertação 
Nacional)1 não dispor de facilidades nos países limítrofes – Marrocos e Tunísia – que só 
naquele mês obtiveram a independência da França. 
 
 Na ausência de uma extensa floresta tropical propiciadora de bons refúgios – como 
sucedia com as colónias portuguesas de África – a condução da guerrilha fez-se, desde o início, 
com violentas acções simultaneamente em zonas rurais2 e em diversas cidades e vilas da 
Argélia. Essa circunstância teve dois efeitos significativamente diferentes relativamente às 
guerras nas colónias portuguesas: a subida do grau de violência para níveis jamais atingidos em 
Angola, Guiné e Moçambique; e, um envolvimento directo e permanente dos diversos sectores 
da população e não apenas os das zonas rurais. Num campo situavam-se os autóctones 
muçulmanos pró-independência, sob a direcção da FLN, e, no campo contrário, os não 
europeus partidários da «Argélia francesa» e os colonos de origem europeia. Estes, 
historicamente ligados às ideologias mais conservadoras, haviam sido convictos partidários do 
regime de Vichy, durante a segunda guerra mundial, tinham apoiado o general Giraud nas suas 
dissensões com o general de Gaulle, e, manifestavam a maior aversão a tudo quanto 
simbolizava a República em França.  

Ao iniciar-se a guerra na Argélia, o exército francês estava a retirar da Indochina, 
depois da humilhante derrota de Dien-Bien-Phu (Maio de 1954). No espírito de muitos 
militares do quadro permanente desenvolveu-se, então, um forte sentimento de desforra, cuja 
aplicação prática – ao melhor estilo da guerra revolucionária de inspiração maoísta – incluiria o 
aliciamento da população através de uma mistura de acção psicossocial e de uma violência sem 
limites. Esse sentimento de desforra é-nos expressivamente recordado por Jean Lartéguy 
quando põe na boca de um dos seus personagens – o major Esclavier – o seguinte desabafo: 

 
Fomos muito longe nesta guerra, até sermos condenados ao inferno, diriam os 

cristãos, mas nós não a podíamos perder.
3 

 

                                                 
1 Sob a presidência de Ahmed Ben Bella, a FLN constituíra-se, logo após o início da luta armada, como resultado 
da fusão de diversas tendências independentistas argelinas: CRUA, UDMA (União Democrática do Manifesto 
Argelino) e Associação dos Ulemas. 
2 Uma parte significativa dos colonos franceses dedicava-se à actividade agrícola nas planícies do litoral argelino. 
3 JEAN LARTÉGUY, Os Pretorianos, p. 75. 
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O governo francês, de Pierre Mendès France, desde muito cedo que procurou uma 
solução negociada. Dessa missão foi encarregado Jacques Soustelle, governador-geral da 
Argélia desde Janeiro de 1955. Apesar da debilidade da guerrilha argelina nesses primeiros 
tempos da insurreição – ou, talvez, por isso mesmo –, a FLN não estava, nessa fase, interessada 
em fazer a paz. Por esse motivo, em 20 de Agosto de 1955, os rebeldes desencadearam, nos 
subúrbios de Philippeville, uma acção de grande envergadura em que massacraram 123 
colonos – homens, mulheres e crianças. A resposta francesa materializou-se pelo 
aniquilamento de 1200 argelinos na mesma região, acção essa levada a cabo por milícias de 
voluntários pés-negros. Como consequência desse agravamento da situação, foram 
abandonadas as diligências tendentes a uma negociação e declarado o estado de emergência em 
todo o território. Ao findar o ano de 1955, o corpo expedicionário francês na Argélia atingia os 
400.000 homens. Essa grande mobilização era feita com o recurso aos militares conscritos,4 
contrariamente ao que sucedera na Indochina. A razão desta diferença tinha a ver com a 
circunstância de o território argelino ser considerado como o conjunto de três departamentos 
franceses e não uma colónia. Em termos proporcionais à superfície do território utilizável para 
a guerrilha, era como se os portugueses fizessem a guerra, em Angola, com 1.600.000 homens. 
A guarnição portuguesa em Angola, porém, jamais ultrapassou os 70.000 homens. 

O papel determinante dos europeus radicados na Argélia foi bem expresso em diversas 
situações. Guy Mollet, que fora designado chefe do governo em 1 de Fevereiro de 1956, 
decidiu substituir, de imediato, Jacques Soustelle – entretanto completamente rendido às teses 
da «Argélia Francesa» – pelo velho general Catroux. Este, conhecido como um liberal em 
matéria colonial, foi imediatamente considerado pelos franceses da Argélia como um bradeur

5. 
Enquanto Soustelle saía de Argel, a 2 de Fevereiro, sob os aplausos frenéticos da população 
europeia, Guy Mollet era acolhido, quatro dias mais tarde, com o lançamento de pedras, 
tomates e ovos podres. Profundamente perturbado, o chefe do governo francês viu-se 
constrangido a substituir Catroux por Robert Lacoste, um socialista que, rapidamente, evoluiu 
na direcção das posições defendidas pelos europeus. Ficava claro que o governo de Paris 
cedera às imposições vindas dos franceses da Argélia. 

De regresso a França, Mollet concebeu uma política argelina sob a forma de um 
tríptico: 

 

- Cessar-fogo; 
- Eleições livres 
- Negociações 

 
Tratava-se, portanto, de um fórmula bastante semelhante à que António de Spínola 

haveria de idealizar para o pós-25 de Abril. 
Mollet, no entanto, entendia que a situação militar não era, ainda, suficientemente 

favorável à França para avançar para uma proposta de cessar-fogo. Daí que se tornasse 
necessário, no imediato, um endurecimento da contra-insurreição. Para esse efeito, o 1.º 
ministro solicitou e obteve da Assembleia Nacional «poderes especiais» para actuar com 
firmeza nos departamentos argelinos.6 

A pública intenção do governo de Mollet não encontrava, porém, qualquer espécie de 
aceitação por parte da FLN. Dos contactos secretos estabelecidos entre as duas partes, no 
Cairo, em Roma e em Belgrado, resultava a firme determinação da FLN de apenas negociar os 
termos da independência – situação em tudo semelhante, portanto, à que as autoridades 
portuguesas haveriam de encontrar logo após o 25 de Abril. A intervenção da França na crise 

                                                 
4 Utilizaremos, alternadamente, as expressões conscritos e tropas do contingente para significar o conjunto de 
militares que prestavam serviço militar obrigatório. 
5 Tradução: aquele que vende por baixo preço. 
6 O voto de aprovação foi quase por unanimidade, incluindo os votos do Partido Comunista Francês. 
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do Suez, no Outono de 1956, iria atrair a má vontade da generalidade dos países árabes que, 
muito naturalmente, passaram a apoiar decididamente a causa da independência da Argélia. 

Estavam, assim, criadas as condições políticas para que o processo da Argélia 
prosseguisse essencialmente pela via militar. A FLN, contando cada vez maior apoio nas áreas 
urbanas, desencadeou nas grandes cidades uma pavorosa onda de atentados à bomba, 
procurando atrair, desse modo, as atenções da comunidade internacional e pressionar 
directamente a opinião pública francesa. Os objectivos destes atentados – que, na Primavera de 
1957, atingiriam a média de 800 por mês – eram, na sua maior parte, locais públicos de 
natureza não militar. 

Entretanto, a «Argélia francesa» era, cada vez mais, o resultado de uma união de 
vontades, composta pela população europeia e pelas forças armadas presentes no território. 
Embora o objectivo a atingir fosse o mesmo – a manutenção da soberania francesa na Argélia – 
havia entre as duas facções notórias divergências políticas quanto ao modo de o atingir: aos 
pés-negros interessava, sobretudo, manter os privilégios da sua condição de colonizadores e o 
ascendente social sobre a maioria muçulmana; as Forças Armadas, por sua vez, tendo aderido à 
doutrina da contra-subversão, apostavam numa integração total que fizesse dos argelinos 
muçulmanos franceses de parte inteira. Pouco dada a cedências, a comunidade de origem 
europeia acompanharia os avanços dos militares franceses com sérias reservas e sempre na 
esperança de poder moderar a aplicação do integracionismo. 

 O resultado desta aliança – que, em boa medida, se fazia contra os políticos da 
metrópole – foi o desenvolvimento de uma postura de certa sobranceria relativamente ao 
governo de Paris. Exemplo flagrante desta realidade seria o desvio de um avião marroquino, 
com a subsequente aterragem forçada do mesmo no aeroporto de Argel, a 22 de Outubro de 
1956. No interior desse avião, em trânsito de Marrocos para a Tunísia, viajavam quatro dos 
principais chefes históricos da FLN, entre os quais o futuro presidente Ahmed Ben Bella. Os 
comandos militares da Argélia, que haviam sabido que a delegação da FLN viajaria num avião 
marroquino, mas cuja tripulação era de nacionalidade francesa, arranjaram modo de fazer 
chegar aos pilotos uma ordem para fazer aterrar o aparelho no aeroporto de Argel. 
Simplesmente, essa acção fora conduzida à revelia de qualquer autorização de Paris, sendo o 
governo posto, de surpresa, perante o facto consumado. Este incidente haveria de deteriorar as 
até aí cordiais relações entre a França e os dois países que confinavam com a Argélia. 
Marrocos e Tunísia passariam a constituir autênticos santuários para a organização política e 
militar da FLN. 

A pouco e pouco, a Argélia transformava-se numa espécie de província militar, onde o 
poder político civil ia cedendo as suas prerrogativas aos chefes da guarnição militar. Com toda 
a naturalidade, portanto, em Janeiro de 1957, perante o agravar da situação, o general Massu, à 
frente da 10.ª Divisão Pára-quedista, foi encarregado da manutenção da ordem em Argel. A 
operação de limpeza da capital argelina – que ficaria conhecida como batalha de Argel – 
esteve longe de ser um combate heróico. Foi, isso sim, um episódio policial sombrio, em que 
as tropas francesas responderam, com o uso indiscriminado da tortura, à violência do 
terrorismo da FLN. Foram feitos aprisionamentos em massa, desaparecendo, para sempre, 
cerca de 3000 argelinos então detidos, alguns deles destacados dirigentes da insurreição. Em 25 
de Fevereiro, por exemplo, um desses dirigentes, Larbi Ben M’Hidi, foi capturado pelos pára-
quedistas franceses. Segundo a versão oficial, Ben M’Hidi seria encontrado morto, em 4 de 
Março seguinte, enforcado na sua cela. 

A FLN não desarmaria nas suas acções de terror, sucedendo-se as explosões de bombas 
em cafés e esplanadas frequentadas por europeus. Por vezes, os rebentamentos não poupavam 
mesmo outros argelinos muçulmanos. Em resposta, os pára-quedistas não hesitavam em 
utilizar explosivos para aniquilar os seus inimigos. Em 8 de Outubro de 1957, tendo localizado, 
por denúncia, Ali La Pointe, um dos principais quadros da FLN em Argel, os páras faziam 
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saltar, com explosivos, o seu esconderijo, situado no interior da Casbah.7 Essa acção, na qual 
morreria o dirigente argelino, marcaria o final da batalha de Argel. O desmantelamento da 
estrutura da FLN na capital argelina vai permitir que a tranquilidade regresse, por algum 
tempo. 

No exterior das zonas urbanas – onde a situação militar continuava difícil, 
particularmente nas regiões montanhosas –, o exército francês também não hesitava em 
recorrer aos métodos mais coercivos. Aldeias inteiras, cujos habitantes eram suspeitos de 
colaboração com a FLN, foram incendiadas sem piedade. Mais de dois milhões de argelinos 
foram deportados para campos de reagrupamento, espécie de aldeamentos destinados a 
populações retiradas, compulsivamente, das áreas de maior actividade da guerrilha. 

Ao longo das fronteiras com a Tunísia e Marrocos foram construídas barreiras 
electrificadas e minadas8, com a finalidade de isolar o comando-geral da FLN das unidades do 
interior. Estas barreiras, uma vez completamente instaladas e vigiadas, haveriam de constituir 
um obstáculo de grande significado para as movimentações da FLN, de e para o interior da 
Argélia. As baixas sofridas pelos argelinos nas tentativas de atravessamento foram de tal modo 
elevadas que, por alturas da Primavera de 1958, os guerrilheiros refugiados na Tunísia 
decidiram deixar de utilizar o território argelino, começando a organizar-se como unidades de 
tipo convencional, com vista ao seu emprego após a independência. Mas essa decisão era 
tomada na certeza de que havia outras formas de prosseguir a luta. 

Assim, tirando partido da presença em França de largos milhares de trabalhadores 
argelinos, a FLN logrou organizar na metrópole uma rede de activistas que, com notável 
regularidade, iam procedendo a atentados seleccionados e à colocação de mortíferos engenhos 
explosivos. 

O apoio internacional de que a França dispusera inicialmente entre os seus aliados 
tradicionais começava a dar sinais de afrouxamento, em grande parte devido às constantes 
denúncias de sevícias e execuções sem julgamento cometidas pelos militares gauleses. Uma 
das primeiras vozes a levantar-se contra a presença francesa na Argélia seria a do senador John 
Kennedy (2 de Julho de 1957). 

Entretanto, para além do choque resultante da revelação das atrocidades cometidas 
pelos militares franceses, outro factor de relevo começou a pesar na opinião pública 
metropolitana: os gastos com a manutenção do aparelho militar na Argélia estavam a esgotar as 
reservas financeiras do Estado.  

Por outro lado, a debilidade política demonstrada pela IV República proporcionava o 
aparecimento de correntes radicais que apontavam para a necessidade de um regime de maior 
autoridade. A hipótese de um golpe de Estado, de tonalidades ultra-nacionalistas, começava a 
insinuar-se nos espíritos de grupos políticos favoráveis à «Argélia francesa», ao mesmo tempo 
que os partidários políticos de Charles de Gaulle faziam passar a ideia de que o antigo chefe da 
França Livre era a personalidade melhor colocada para garantir a manutenção da Argélia no 
seio da República francesa. 

Um acontecimento revelador da firmeza com que os franceses se batiam na Argélia ia 
servir de detonador para a crise política final da IV República. Em Fevereiro de 1958, a 
aviação francesa bombardeou a aldeia tunisina de Sakhiet-Sidi-Youssef, com o objectivo de 
destruir bases da FLN instaladas junto à fronteira com a Argélia. Todavia, dos 69 mortos 
causados pelo ataque francês, veio a verificar-se que 21 eram crianças. Como seria de esperar, 
as autoridades tunisinas não perderam tempo a dar à notícia a maior publicidade, o que causou 

                                                 
7 Bairro muçulmano, constituído por um verdadeiro labirinto de ruas estreitas. 
8 Na fronteira com a Tunísia foi montada a Linha Morice – do nome do ministro da Defesa do governo de Guy 
Mollet. Era composta por uma vedação eléctrica de 2,5 metros de altura, percorrida por uma corrente de 5000 
volts. De ambos os lados da vedação fora implantado um campo de minas com 45 metros de largura. Do lado 
argelino existia, ainda, uma rede de arame farpado, ao longo da qual corria um estradão que era permanentemente 
patrulhado. Ficou concluída em Setembro de 1957. 
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uma emoção profunda em todo mundo. Na sequência de pressões anglo-americanas para que o 
governo de Paris encontrasse uma plataforma de entendimento com a Tunísia, o governo de 
Félix Gaillard – que havia substituído Mollet em Maio de 1957 – sucumbiria no parlamento em 
15 de Abril de 1958. Seguiram-se quatro semanas de negociações para a formação de novo 
gabinete. 

Enquanto decorria este impasse governamental, um deputado e antigo ministro do 
Ultramar, Robert Buron,9 conhecido pelas suas posições moderadas no respeitante ao problema 
argelino, encontrava-se em Rabat para uma reunião de carácter político, sem qualquer relação 
directa com o problema argelino. Através de um amigo, foi então convidado, inopinadamente, 
a encontrar-se, secretamente, com dirigentes da FLN presentes na capital marroquina, convite 
esse que entendeu dever aceitar.10 Buron haveria de recordar, assim, os momentos capitais 
desse encontro: 

 
Os argelinos pareciam muito bem informados acerca do meu passado político e as 

minhas tomadas de posição recentes. Mostraram-se sucessivamente conciliadores, 

atenciosos e sedutores, mas, a dificuldade em que acabámos por tropeçar, porque jamais a 

ela renunciarão, nem que a guerra dure mais vinte anos, foi a questão prévia da 

independência. 

Fiquei admirado tanto com a sua atitude geral como pela escolha dos seus 

argumentos, na medida em que eles se devem à sua formação francesa... 

Mas o que mais me impressionou foi a sua convicção profunda de que o tempo 

corre a seu favor e que não têm nenhum interesse em procurar compromissos. – Quanto 

mais tarde ocorrer uma negociação séria, mais ela nos será favorável, e, se nenhuma 

negociação se processar, pois bem, a nossa vitória será mais tardia... mas será total.
11 

 
Buron ouvira, assim, da boca dos dirigentes da FLN, aquilo que todos os movimentos 

de libertação tinham dito e haveriam de dizer quando postos perante a possibilidade de 
negociações. Tratava-se, efectivamente – não é de mais repeti-lo – de uma guerra de secessão e 
não de uma revolução ou guerra civil, com a simples finalidade de mudança de regime político. 
 
David Martelo – 2001 
 

Leitura complementar  
 

                                                 
9 Robert Buron haveria de ser, ainda, ministro das Obras Públicas, Transportes e Turismo do primeiro governo do 
general de Gaulle (Junho de 1958) e membro da delegação francesa às negociações de Évian. 
10 O secretismo do encontro não duraria muito tempo. Os serviços secretos franceses lograram interceptar e 
descodificar uma mensagem, enviada pela FLN de Rabat para Tunis, na qual se fazia o relato completo das 
conversações. 
11 ROBERT BURON, Carnets politiques de la guerre d’Algérie, p. 80. Tradução e sublinhados do autor. 


