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«Eu até seria capaz de defender Bush… se este se declarasse culpado, é claro!» 

JACQUES VERGÈS (ao ser interrogado sobre se seria capaz de defender Hitler)  

 

 

Descrito pelo NEW YORK TIMES, como «um dos mais envolventes e moralmente perturbadores thrillers 

políticos dos últimos tempos», O ADVOGADO DO TERROR, de BARBET SCHROEDER,  

assenta na extraordinária figura de JACQUES VERGÈS: o controverso advogado que entre terroristas, 

ditadores e nazis defendeu alguns dos homens mais perigosos da história contemporânea.  

Comunista, anti-colonialista ou de extrema-direita? Quais as convicções reais de Jacques Vergès?  

Schroeder leva-nos pelos caminhos mais negros da história, através de uma penetrante investigação, do 

percurso sinuoso de Vergès e da forma como este “advogado do diabo" vai conquistando um lugar único 

na política e na lei.  
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ENTREVISTA COM 

BARBET SCHROEDER 

 

Porque é que regressou aos documentários 30 anos depois de “GENERAL IDI AMIN DADA”? 

 

Eu nunca abandonei os documentários. Depois de “GENERAL IDI AMIN DADA”, fiz um chamado “KOKO, 

A TALKING GORILLA”, um filme filosófico, protagonizado por um gorila.  

O meu tema seguinte foi Charles Bukowski, outro "monstro", que tinha gostado muito do “GENERAL IDI 

AMIN DADA”. Com ele, tentei fazer algo parecido com uma série de adágios e pequenos monólogos: 

“THE CHARLES BUKOWSKI TAPES” – filme que eu também considero um documentário.  

De quaisquer das formas, abordo todos os meus filmes de ficção como documentários. Sou um grande 

crente na tão repetida frase: "Todo o grande filme é um documentário". 
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Pode dar‐nos um exemplo?  

 

No caso de “REVERSAL OF FORTUNE”, tivemos uma obrigação documental de acompanhar as entrevistas 

que estavam em arquivo – por outras palavras, baseámo-nos, parcialmente, nas declarações de Von 

Bülow à polícia. Fomos obrigados a respeitar, não à letra, mas ao "espírito" o que foi descrito nos 

depoimentos. Estas cenas não foram inventadas, são a realidade, um tanto reinterpretada. Mesmo 

quando se está a fazer um documentário, fabrica-se uma realidade… assim, acabo por abordar os 

documentários, como se de ficções se tratassem. 

 

Como, em “GENERAL  IDI AMIN DADA”, utilizou um elemento  ficcional em conjunto com o material 

documental. Você trata Vergès e Amin Dada como personagens de ficção…  

 

Absolutamente! Vergès é, definitivamente, uma personagem de um romance. Quando lidamos com a 

vida de uma personagem tão carismática é sempre incrível. Uma avalanche de perguntas surge: lidamos 

com uma figura de grande importância histórica, ou com um infame fraudulento? Um homem inocente, 

erradamente considerado culpado, ou um homem culpado presumido inocente? 

 

O que o fez escolher Vergès como tema de um filme?  

 

Este filme existe, em primeiro lugar, graças à feroz determinação da minha produtora Rita Dagher.  

Mas a minha ligação a Vergès também é muito forte: uma ligação com a vida e as memórias políticas. 

Quando eu tinha 14 ou 15 anos, segui exactamente o mesmo caminho político que Vergès. Era uns 20 

anos mais novo que ele e juntei-me aos comunistas, embora eles nunca me aceitado realmente. Segui 

tudo o que Vergè disse, ou fez, assiduamente. Era um verdadeiro fã!  

 

Com que distância é que seguiu o caminho de Vergès e como é que vê a sua evolução?  

 

Eu senti-me muito próximo da causa argelina mas quando, logo após a independência, Ben Bella fez um 

discurso dizendo que planeava tomar Israel, fiquei chocado. Naquele tempo eu sabia muito sobre o 

Holocausto, e muito pouco sobre a causa Palestiniana e foi, para mim, uma terrível desilusão, vendo esta 

grande luta terminar numa guerra entre um país e o outro. A partir daí, a trajectória de Vergès cresceu de 

forma, ainda mais, incompreensível para mim mas sempre sonhei em conhecer mais sobre esta 

personagem, que eu via também como um elemento perverso e decadente. Enquanto filmávamos 

“REVERSAL OF FORTUNE”, o advogado Alan Dershovitz (que também declarou que estaria disposto a 
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defender Hitler), despertou a minha curiosidade ao falar comigo sobre a sua grande admiração por 

Vergès, o inventor da “estratégia de ruptura”.  

 

 

Ele tornou‐se algo misterioso…  

 

Exactamente! Embora, no início, ele tenha sido uma figura heróica para mim, tornou-se num mistério 

algo repulsivo... mas como eu amo “monstros”, não iria deixar escapar esta oportunidade! Realmente, o 

que mais me emocionou foi a oportunidade, através de Vergès, de fazer um filme sobre a história 

contemporânea, sobre a nossa experiência dos últimos 50 anos, sobre o que eu tenho vivido desde os 

meus 13 anos. Portanto, é também um filme sobre a minha própria história política, um olhar sobre a 

minha própria vida. Certamente, não é a mesma visão que eu tinha quando estava a viver estes 

acontecimentos – o ângulo do terrorismo cego permite-nos uma nova perspectiva que revela muito 

sobre os últimos 50 anos e, infelizmente, sobre as próximas décadas. 

 

O filme foi estruturado como um objecto cinematográfico, ou como um interrogatório? 

  

Eu não queria uma ligação directa entre o que é dito e o que é mostrado. Eu queria ricochetes, 

pequenos cortes, reflexões, ecos interiores. Desta forma, quando falo de uma história de amor, estou 

de facto a falar de terrorismo e, quando falo de terrorismo, é a partir da perspectiva de uma história de 

amor. São esses ricochetes, esses ecos que me fascinam, pois é assim que o cinema que eu amo 

funciona. Não embarco em discursos jornalísticos, a fim de provar uma proposição; adopto antes uma 

abordagem poética fictícia.  
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Este é um filme de detectives. Eu era o detective-chefe, auxiliado pelo meu cúmplice Eugénie Grandval 

que conduziu o inquérito e as entrevistas, filmadas apenas com uma pequena câmara de alta definição.  

Queria que este filme fosse tão emocionante como qualquer thriller ou filme de espionagem. 

 

Sempre evitou falar por cima do entrevistado, nunca aparecendo em tela. Poderia explicar esta escolha 

estilística e o impacto que teve no seu filme?  

 

É um pouco como acontece com "GENERAL IDI AMIN DADA”, a ideia é permitir que as coisas falem por si; 

o discurso do filme deve ser um discurso cinematográfico, transmitido através da edição. É através dela 

que compreendemos o discurso, não existe qualquer narração a explicar tudo, apenas imagens que 

sugerem algo. O espectador é obrigado a realizar parte do trabalho. A minha colaboração com o editor 

Nelly Quettier foi essencial nesse aspecto. Tivemos de encontrar uma narrativa e mantermo-nos sempre 

dentro desta narrativa, com as personagens. Acima de tudo, tentámos nunca perder uma oportunidade 

para destacar os momentos de conflito e de tensão.   

 

O uso de uma banda sonora sinfónica é igualmente surpreendente.  

 

O filme é inteiramente concebido como uma obra de ficção. A música de Jorge Arriagada está lá para 

reforçar cada elemento de ficção: ela indica-nos as histórias de amor de que as nossas personagens 

evitam, falar. Então temos o tema para Djamila e outro tema similar, menos elevado, para Magdalena. 

Existem uma banda sonora para os combatentes da liberdade palestiniana, que nos ajuda a 
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compreender os ideais pelos quais eles estavam a lutar. Toda a banda sonora actua como num filme de 

ficção, para sublinhar momentos de tensão, drama e emoção.  

 

Quais as escolhas e prioridades no que diz respeito à imagem?  

 

Eu fui um dos primeiros a gravar em alta definição em “OUR LADY OF THE ASSASSINS”. Para este filme, 

usámos duas câmaras, o que nos permitiu alcançar tudo o que queríamos com a imagem. Eu queria ir 

directo ao que era essencial, e não perder tempo a filmar personagens fora das situações de entrevista. 

Foi esse o meu fio narrativo.  

Então, insisti na elaboração fílmica e nos locais de rodagem, com bastante firmeza. Primeiro com Caroline 

Champetier e posteriormente com Jean-Luc Perreard, passámos um longo período a tentar encontrar 

uma ligação entre os espaços e as personagens. 

 

Pode falar um pouco sobre Carlos e a sua relação com Vergès?  

 

Mais uma vez estamos no meio de uma verdadeira riqueza de "ficção", uma situação extraordinária. Um 

advogado apaixona-se por uma prisioneira [Magdalena Koop], mas a prisioneira é a mulher de [Carlos], 

um importante terrorista que estava disposto a colocar a Europa num mar de sangue para libertar a sua 

amada, enquanto o advogado tem reuniões clandestinas com o grupo terrorista a fim de garantir a fuga 

da mesma. Então, quando se tornou livre, ela disse-lhe: "Não, eu não posso ficar contigo, eu tenho 

mesmo que voltar para ele!" Podemos dizer que é uma descrição "interpretada", existe um 

surpreendente material dramático aqui!  

A relação entre Carlos e Vergès é absolutamente apaixonada; vemos que no início existia uma grande 

empatia, uma grande camaradagem As traições, reais ou imaginárias, vieram mais tarde... 

 

Pode dizer algo sobre Hans Joachim Klein, uma figura muito particular no mundo do terrorismo?  

 

Ele é uma personagem incrível, um pouco retirado da história de Vergès, mas eu quis colocá-lo no filme 

como um navio de esperança. Klein tomou a decisão de devolver a sua arma, para tomar um risco 

enorme de renunciar à violência e desaparecer. Para mim, é o "final feliz" que vem antes do filme 

terminar e que mantemos connosco, um raio de esperança. Sem ele, o filme seria totalmente 

desesperado. 
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Como é a sua posição em relação a Vergès? É a favor ou contra?  

 

Eu tomo uma posição! A minha ideia é permitir que as personagens falem. Eu quero deixar que as coisas 

se desenrolem, para seguir o fio que me permite traçar a história do terrorismo contemporâneo através 

dos destinos de muitas personagens interligadas, cujos caminhos se vão cruzando vezes sem conta. É 

isto! E realmente, o filme não é um retrato de Vergès. A sua vida permanece inexplorada, excepto na 

medida em que ela está directamente ligada ao terrorismo. 

 

Como foi o seu relacionamento com Vergès desde o início das filmagens até o momento em que viu o 

filme pronto?  

 

A nossa relação sempre foi extremamente cordial. Desde o início que ele aceitou algo que eu sempre 

insisti na produção dos meus filmes de Hollywood: o “final cut”, o que significa a escolha dos 

entrevistados e o direito de decidir a edição final. Isso foi essencial para mim; eu disse-lhe, ainda, que 

era muito corajoso da parte dele. Ele perguntou-me porquê e respondi que, pessoalmente, nunca 

permitiria que fosse feito um filme como este sobre mim... Muitos esqueletos dentro do armário! Ele 

sorriu. Depois dele ver o filme, visitei-o de vez em quando e ele sempre conseguiu evitar dizer-me o que 

pensa, verdadeiramente, do filme e de mim... De certa forma, ele diz que eu sou traiçoeiro e que ele é a 

minha vítima... 

 

Entrevista com Regine Vial— Abril 2007. 
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BIOGRAFIAS DOS INTERVENIENTES NO FILME 

OS PROTAGONISTAS 

 

BACHIR BOUMAZA  

Nascido em 1927 na área de Setif, em Kerata, Boumaza decidiu juntar-se à 

luta por uma Argélia independente em 1945. Preso no primeiro dia da 

insurreição (1954), conseguiu escapar da prisão, um ano mais tarde, 

acabando por desempenhar um papel importante na criação da FLN (Frente 

de Libertação Nacional Argelina), em França, até ser preso em 1958. Durante a sua estadia na prisão de 

Fresnes, escreveu “La Gangrene”, um livro sobre torturas cometidas em território francês durante a 

guerra da Argélia. Em 17 de Outubro de 1961, aproveitando os motins em Paris, escapou da prisão. 

Ministro de Ben Bella, Boumaza foi forçado ao exílio quando Boumediene ascendeu ao poder. Juntou-se, 

então, ao seu amigo François Genoud, na Suíça, continuando lá a luta anti-colonialista e juntando-se à 

causa palestinana ao lado Waddi Haddad. Actuou, principalmente, como mediador entre Waddi Haddad 

(FPLP - Frente Popular para a Libertação da Palestina) e Abou Jihad Fatah (Movimento Fatah de Arafat), 

criando laços com o irlandês marxista Georges Habbache. Em 1990, criou a “Fundação 8 de Maio de 1945" 

e apoiou as campanhas para alterar a classificação jurídica dos acontecimentos de Sétif, descrevendo-os 

como "crimes contra a humanidade", para que o estatuto de limitação não se aplicasse a eles. Hoje, 

Boumaza é senador. 

 

 

 

YACEF SAADI  

Nascido em Argel, em 1928, Saadi era um mafioso no Casbah quando 

decidiu lutar pela independência da Argélia, em 1945. Yaceff Saadi 

juntou-se à FLN em 1954 e tornou-se o chefe militar da zona 

autónoma de Argel em 1956. Foi, então, que criou novas redes para a 

concepção, produção e armazenamento de bombas: recrutando mulheres atraentes e muito jovens – 

incluindo Djamila Bouhired e Zohra Drif – que foram responsáveis por colocar bombas em áreas 

frequentadas pelos europeus. "A Batalha de Argel”, que começou no dia 7 de Janeiro de 1957, acabou 

por resultar na prisão de Djamila Bouhired. O exército francês recuperou o controlo da cidade, mas isso 

fez com que, grande parte, da população argelina ficasse a favor da FLN. Enquanto estava preso, em 

Fresnes, Yacef Saadi escreveu as suas memórias num livro chamado "A BATALHA DE ARGEL” (1957), a 

partir do qual desenvolveu, mais tarde, uma adaptação para o cinema. A longa-metragem foi realizada 

por Gilles Pontecorvo e Saadi interpretou-se a si mesmo. Banido de França em 1966, o filme chegou a 
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obter licença de distribuição em 1971, apenas para ser retirado das telas de cinema pouco depois. 

Reapareceu 40 anos depois, em 2004, depois de ter sido exibido no Pentágono em 27 de Agosto de 

2003, sob a forma de lição sobre o impacto político das guerrilhas urbanas. 

 

 

  

DJAMILA BOUHIRED  

Nascida em Argel em 1935, Bouhired trabalhava como costureira, 

quando foi recrutada por Yacef Saadi. Durante os ataques da “Batalha 

de Argel”, foi ela quem colocou a bomba conhecida por “Milk-Bar” a 

30 de Setembro de 1956. Onze pessoas morreram e cinco ficaram feridas na explosão. Na emboscada 

que se seguiu, Bouhired foi ferida e presa. Depois de ter sido torturada durante 17 dias, foi considerada 

culpada de terrorismo e condenada à morte. O seu advogado Jacques Vergès, impediu a sua execução 

com uma defesa implacável e combativa. A campanha dos media que ele orquestrou, transformou 

Djamila numa figura emblemática da resistência anti-colonialista em todo o mundo, salvando a sua vida. 

Após a sua libertação, ela e Vergès casaram. Tiveram dois filhos.  

Djamila retirou-se da vida política após a guerra e não teve qualquer papel na construção da Argélia 

independente. 

 

 

SINE  

Nascido com o nome de Maurice Sinet, em 1928, Siné cresceu nos 

subúrbios de Paris, em “Goutte d'Or”, onde desenvolveu o seu espírito 

rebelde. Depois de se tornar um cartoonista político para o "L'Express", 

Siné gera polémica pelas suas visões anti-colonialistas e anarquistas 

durante a Guerra da Argélia. Vergès defendeu o seu amigo em inúmeros processos judiciais, juntando 

forças com o advogado para fundar o jornal "Révolution Africaine". 

 

 

MAHER SOULEIMAN 

Um membro da FPLP, Souleiman foi detido na sequência de um 

ataque de granadas e metralhadoras num avião El Al no aeroporto de 

Atenas – em 26 de Dezembro de 1968 – na sequência do qual morreu 

um israelita e ficaram feridos vários passageiros. A certa altura, esteve romanticamente envolvido com 

Magdalena Kopp, que depois o deixou para ficar com Carlos “O Chacal”. Vive agora em Beirute. 
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HANS JOACHIM KLEIN 

Klein nasceu em 1947 em Frankfurt. Filho de mãe judia e pai de um 

oficial da polícia nazi, Klein cumpriu oito meses de prisão pelo roubo 

de um carro, aos 18 anos. Em 1968 junta-se a várias organizações de 

esquerda radical – período durante o qual, participou em quase todos 

os motins de rua, de Frankfurt, enquanto trabalhava como motorista e guarda-costas pessoal do 

advogado Klaus Croissant. Voltou às “Células Revolucionárias” (RZ), em 1974, actuando como agente 

infiltrado. Weinrich e Bose, os líderes da organização, escolheram Klein para participar na “Operação 

OPEP” (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), coordenada por Carlos, em nome da Waddi 

Haddad. Depois de se ter tornando cada vez amargo relativamente à cobiça mercenária de Carlos e ao 

anti-semitismo palestiniano, Klein retirou-se aos poucos do movimento, acabando por enviar uma 

confissão e a sua arma para o jornal alemão "Der Spiegel”. A sua confissão continha informações que 

impediram dois ataques terroristas. O penitente Klein viveu durante 20 anos sob um nome falso num 

pequeno vilarejo francês, até à sua prisão em 1998. Durante este tempo, rumores selvagens haviam 

circulado sobre ele, nomeadamente de que havia sido sequestrado e executado pelos seus ex-

companheiros. Hans Joachim Klein foi condenado a nove anos de prisão, sendo libertado em 2004. 

 

 

KLAUS CROISSANT  

Nascido em 1931, Croissant foi o advogado da Facção do Exercito 

Vermelho (RAF) e, como tal, foi acusado de ser organizador da 

“Reserva Operacional do Terrorismo Ocidental Alemão”. Croissant 

ainda tenta esconder-se em França (10 de Julho de 1977), mas é preso 

em Paris, a 30 de Setembro do mesmo ano. Jean-Paul Sartre e Michel Foucault surgiram como os mais 

activos na campanha contra a sua prisão. Apesar dos vigorosos protestos e manifestações na Alemanha, 

Itália e França, o Tribunal da Relação de Paris decidiu a favor da extradição de Croissant a 16 de 

Novembro de 1977. Vários anos depois, retornou a França e, juntamente com Vergès, tentou criar um 

colectivo de advogados europeus para os presos políticos, inspirado no modelo da Argélia. Em 14 de 

Setembro de 1992, foi acusado pelo tribunal alemão, de "espionagem a favor dos comunistas da 

Alemanha Oriental", com base em informações encontradas nos arquivos da STASI (Polícia Secreta da 

Alemanha Oriental), sendo condenado em Março de 1993 a uma pena suspensa de 21 meses de prisão.  

Klaus Croissant morreu em 2002. 
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CARLOS  

Filho de um advogado comunista venezuelano, Carlos "O Chacal" 

nasceu Ilich Ramirez Sanchez, a 12 de Outubro de 1949. Enquanto 

estudante em Moscovo, entrou em contacto com a KGB e ingressou 

nas fileiras da FPLP em 1970. Sob as ordens de Waddi Haddad, muda-se para Paris onde começa a 

trabalhar sob o comando de Moukarbal. Carlos descreve-se como um "revolucionário profissional 

internacional", conhecido pela imprevisibilidade dos seus ataques. No tiroteio da Rua Toullier em Paris, 

atirou em dois polícias a sangue frio e, mais tarde, executou o chefe Moukarbal, que suspeitou de 

traição. Assistido por terroristas europeus da extrema-esquerda, Carlos organizou uma série de ataques 

violentos; fazendo reféns em Den Haag, atacando uma drogaria no Boulevard Saint-Germain (Paris), 

realizando incursões no aeroporto de Orly e, naquele que foi talvez o seu ataque mais espectacular, 

fazendo reféns os ministros da Opep, na Áustria, numa operação organizada em nome da Waddi 

Haddad. Tipicamente mercenário, o “Chacal” não respeitou os termos do seu contrato e quando a OLP 

lhe ofereceu uma avultada soma para poupar as vidas dos ministros, Carlos concordou, embolsando o 

dinheiro oferecido pelos argelinos e rompendo, desta forma, os seus laços com os palestinianos. Daí por 

diante “O Chacal” transforma-se num mercenário por conta própria, ao lado de Johannes Weinrich.  

Em 1982, Carlos pressionou o governo francês, através de ataques na rua Marbeuf, no Capitólio e na 

estação de St. Charles, exigindo a libertação de Bruno Bréguet e da sua amante Magdalena Kopp. Nas 

suas relações secretas com o governo francês, Vergès foi de extrema importância enquanto o advogado 

representante de Kopp e Bréguet. Carlos estabeleceu-se então em Damasco, onde Magdalena Kopp se 

lhe reuniu após a sua libertação. Expulsos da Síria em 1992, Carlos procurou refúgio no Sudão, previsto 

como o seu destino de acolhimento final.  

O “Chacal” foi detido durante uma cirurgia, em 14 de Agosto de 1994. Após a sua detenção, Mourad 

Oussedik prometeu defendê-lo, sendo logo acompanhado por Vergès.  

Desde 1997, Carlos tem sido representado pela sua mulher, Isabelle Coutant-Peyre, uma antiga 

colaboradora Vergès. Carlos foi julgado e condenado a prisão perpétua pelos assassinatos da Rua 

Toullier. Actualmente encontra-se na prisão Claraval, onde aguarda julgamento pelos ataques na Rua 

Marbeuf, Estação de St. Charles e Capitólio. 

 

 

JOHANNES WEINRICH 

Nascido a 21 de Julho de 1947, Weinrich fundou em 1967, com 

Wilfried Bose, As Células Revolucionárias (RZ), um grupo terrorista, 

que foi o precursor da Facção do Exército Vermelho. O grupo tinha 
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como objectivo, despoletar interesses americanos na Alemanha e adquirir fundos de colheita para a 

causa palestiniana e vietnamita através da “Ajuda Vermelha”. Companheira de Weinrich, Magdalena 

Kopp juntou-se ao grupo, que logo atraiu o apoio Waddi Haddad. Haddad apresenta Carlos a Weinrich. 

Wienrich e Carlos encontram-se após a prisão de Haddad a 24 de Março de 1975; os ataques contra 

aviões da El Al nos aeroportos de Orly, realizadas em nome do Waddi Haddad, falham. Poucos meses 

depois, por razões de saúde, Weinrich passou à clandestinidade, juntando-se a Carlos – agora 

autónomo – na qualidade de seu braço direito. Magdalena Kopp deixa Weinrich para vir, mais tarde, a 

casar com Carlos. Weinrich foi preso em Yemen, em 1995, e condenado a prisão perpétua pelos ataques 

à MAISON DE LA FRANCE, esperando ser libertado em 2020. Absolvido pelos ataques na Rua Marbeauf 

e na Estação de St.Charles aguarda, ainda, julgamento para os ataques de 1975 no aeroporto de Orly, na 

Radio Free Europe (21 de Fevereiro de 1981), no Capitólio (29 de Março de 1982) e ao embaixador da 

Arábia Saudita, em Atenas (13 de Abril de 1983). 

 

 

NEDA VIDAKOVIC 

Nascida em Belgrado, onde concluiu os seus estudos, Vidakovic 

conhece Vergès, em 1978, após o seu longo desaparecimento de oito 

anos, e torna-se na sua assistente, motorista e amiga retornando a 

Berlagrado em 83. Vergès pede-lhe que ajude Johannes Weinrich, providenciando uma serie de 

serviços, o que resultou num interrogatório exaustivo e implacável pela polícia, seguido de três meses 

de silêncio e exílio na Jugoslávia. Após esse período Vidakovic, parte para os Estados Unidos, onde se 

casou. Mas o seu passado continuou a levantar suspeitas e foi, mais uma vez, submetida a 

interrogatórios a respeito das suas "actividades terroristas", desta vez pelas mãos do FBI. Actualmente 

viúva, Vidakovic vive em Chicago e faz planos para voltar a Belgrado. 

  

 

MAGDALENA KOPP 

Criada em Ulm, no sudoeste da Alemanha, Kopp deixa a terra natal 

para ir estudar fotografia para Berlim e também para escapar a um pai 

com convicções nazis. Apanhada no movimento estudantil da extrema-

esquerda, torna-se companheira de Johannes Weinrich, na época o 

gerente de uma livraria que serviu de cobertura para a RZ. Em Londres, em 1977, é apresentada a 

Carlos, por Weinrich. Kopp acaba por tornar-se na companheira do “Chacal” e, mais tarde, na sua 

esposa seguindo Carlos para Budapeste, Berlim Oriental e para Paris. Sob as ordens do “Chacal” 

Magdalena continua seu envolvimento com o terrorismo e é presa, juntamente com Bruno Bréguet, 
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num carro cheio de explosivos, em Fevereiro de 1982, no estacionamento dos Champs-Elysées. Por 

recomendação de François Genoud, contratou Vergès para a representar na justiça. Ao mesmo tempo, 

Carlos aplicou furiosamente pressão sobre o governo francês: várias explosões ocorreram em todo o 

território. Condenada a cinco anos de prisão, Kopp é libertada a 4 de Maio de 1985 e volta com Carlos 

para Damasco. Aí dá à luz o seu segundo filho, Rosa Elbita, nascida a 17 de Agosto de 1986. Expulsa de 

Damasco, muda-se para a Venezuela com a filha. Hoje, Magdalena Kopp vive na sua cidade natal com a 

filha onde escreveu “The Terror Years” um livro com as suas memórias. Durante o julgamento de 

Weinrich, o seu testemunho foi contra o acusado. 

 

 

BRUNO BREGUET 

Nascido em 1950 na Suíça, Bréguet tinha apenas 20 anos quando foi 

preso em 23 de Junho de 1970, em Haifa, durante uma tentativa de 

explodir as instalações do porto. Alegou que tinha sido contratado para 

a missão pelo Grupo de Acção Proletária Italiano e, ao mesmo tempo, proclamou que pertencia a FPLP-

COSE de Waddi Haddad. Bréguet foi o primeiro europeu a ser preso e condenado por actividades 

terroristas pró-Palestina. O seu amigo e defensor infatigável, François Genoud, organizou a sua defesa 

através do seu filho, o advogado, Maurice Cruchon. Condenado em 1971 a uma pena de 15 anos, 

Bréguet acabou por ser perdoado, sendo expulso de Israel a 24 de Julho de 1977. A 16 de Fevereiro de 

1982, Bréguet e Magdalena Kopp cruzam-se com dois agentes da polícia durante uma verificação de 

rotina num estacionamento na Avenida Georges V, em Paris. Duas garrafas de gás, dois quilos de 

explosivos ligados a um relógio ajustado para sair às dez e meia e duas granadas foram encontrados no 

porta-bagagem do carro. Bréguet tentou abrir fogo contra os polícias mas a arma dele encravou. Desta 

vez, Genoud pediu a Vergès que agisse em nome de Bréguet e Kopp. A 22 de Abril, Bréguet foi 

condenado a cinco anos de prisão, terminando a pena em Fleury-Mérogis na companhia de Anis 

Naccache e Ibrahim Georges Abdallah – todos clientes de Vergès. Libertado a 17 de Setembro de 1985, 

junta-se a Carlos em Damasco antes de se estabelecer com a sua família na Grécia. A 12 de Novembro 

de 1995, alguns minutos antes de sair do ferry “Le Lato”, que tinha acabado de atracar em Igoumenitsa, 

desaparece. Buscas sistemáticas por parte das autoridades gregas e da Interpol foram infrutíferas, 

sendo que até hoje, o seu corpo nunca foi encontrado. 

 

 

WADDI HADDAD 

Nascido em 1928 em Galileo, Haddad trabalhou como médico em 

Beirute. Cristão, juntou-se à FPLP (fundada por Georges Habbache) em 
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1967. Serviu enquanto braço-direito de Habbache e controlou o Comando de Operações Especiais 

Estrangeiras, transformando-o na primeira multinacional terrorista: uma organização cuja dimensão e 

poder só recentemente foi compensada pela Al Qaeda. Inspirados pela ideologia Maoísta, a organização 

foi muito além do âmbito da luta palestiniana, recrutando revolucionários em todo o mundo. Hadded 

organizou campos de treino de organizações terroristas por todo o globo e supervisionou o tráfico 

internacional de armas. Em contrapartida, as organizações não-árabes forneceram mercenários 

dedicados à causa palestiniana. Pouco a pouco, a FPLP-COSE torna-se, cada vez mais, numa poderosa 

rede internacional. Alguns congressos organizados na Europa e no Líbano possibilitaram a união de 

diversos movimentos. Todos centrados em torno da mesma ideologia: - um comunismo pintado por 

terrorismo; a mesma dinâmica: - a coordenação de actos terroristas internacionais; e o mesmo 

objectivo: - destabilizar os poderes ocidentais e enfraquecer o seu apoio a Israel. Na sequência do 

massacre por parte de terroristas japoneses no aeroporto de Lod, em Israel, em 1972, que provocaram 

26 mortos e 24 feridos, Waddi Haddad ficou isolado dentro do seu próprio movimento. Recusando a 

derrota, este optou por continuar, delineando a sua própria guerra, reforçando os laços que mantinha 

com algumas organizações terroristas europeias, unidas apesar das causas individuais de cada grupo. Ao 

longo de oito anos, COSE executou cerca de 30 ataques terroristas fora do território palestiniano, 

resultando em 40 mortes e 200 feridos. Em 1976, Waddi Haddad foi forçado a deixar a FPLP. O seu 

isolamento e o fracasso das operações anteriores, nomeadamente as que tiveram lugar em Entebbe e 

Mogadíscio, tiveram o seu preço: morreu a 28 de Março de 1978 na RDA. Alguns acreditam que a 

leucemia foi a causa da morte, enquanto outros afirmam que foi envenenado pela Mossad (Instituto 

para Inteligência e Operações Especiais). A presença oficial de todos os líderes políticos palestinos no 

seu funeral revelou a natureza ambígua do seu rompimento com os ramos mais moderados do 

movimento palestiniano. Como todos os potenciais sucessores de Haddad falharam na capacidade de 

estabelecer uma base forte e alianças com importantes grupos políticos, o COSE desapareceu com a 

morte do seu carismático líder. 

 

 

MOHAMMED BOUDIA 

Nascido na Argélia, em 1932, o perito em explosivos ingressa na luta 

pela independência da Argélia em 1955. Preso em 1958 por explodir 

um depósito de petróleo na Mourpiane, perto de Marselha. Boudia 

escapou à prisão e juntou-se à Companhia de Teatro em Tunis. Após a independência da Argélia, 

Mohammed Boudia actuou em diversas funções culturais e artísticas, incluindo a criação e direcção do 

Teatro Nacional da Argélia e a edição do jornal “Le Soir”. Quando Boumedienne chegou ao poder, 

Boudia procurou refúgio em França, com o seu amigo Bachir Boumaza, regressando à causa palestiniana 
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ao aceitar representar a FPLP-COSE, de Waddi Haddad, em Paris. Manteve também a sua posição como 

líder do carismático teatro parisiense, em Aubervilliers. Em 1971, conseguiu provocar a explosão de 

uma refinaria de petróleo GULF, mas falhou na destruição de um depósito de Israel, em Roterdão. 

Boudia era conhecido pela sua habilidade especial em recrutar jovens mulheres para a sua causa. Nesse 

mesmo ano, na Páscoa, enviou três destas mulheres a Jerusalém para bombardear uma série de locais 

onde estavam a decorrer festas relacionadas com o feriado. A operação foi abortada e as mulheres 

foram presas no aeroporto de Tel-Aviv com os explosivos dentro das suas malas. Poucos meses depois, 

acompanhado por outra jovem, Boudia tinha como alvo um castelo na Áustria, que foi utilizado como 

local de passagem de emigrantes russos judeus que iam a caminho de Israel. Este ataque foi igualmente 

falhado mas Boudia não desistiu: o seu próximo alvo seria uma refinaria de petróleo em Trieste, que ele 

carregou com 20 quilos de explosivos. O sucesso dessa operação foi esmagador: 250.000 toneladas de 

queima de petróleo e um oleoduto destruído, resultando num prejuízo no valor de 2,5 milhões de 

dólares. A 28 de Junho de 1973, após deixar a casa de uma das suas amigas, foi vítima de uma explosão 

ao entrar no carro. O ataque foi coordenado pela Mossad, através de uma unidade de comando 

apelidado de “Raiva de Deus”, que foi enviada a mando de Golda Meir -  uma resposta ao massacre dos 

atletas israelitas em Munique.  

Três semanas após a morte de Boudia, Carlos foi enviado por Waddi Haddad para Paris, como seu 

substituto. Carlos nomeou a sua unidade de comando “Mohammed Boudia” e executou dois ataques 

em Londres e três em Paris sob a bandeira do seu camarada morto.  

Vergès, um amigo de Boudia desde a Argélia, foi designado pela OLP para voltar a abrir um inquérito 

contra Mossad – uma investigação que foi, rapidamente, encerrada. 

 

 

FRANÇOIS GENOUD 

 

Nascido em 1915 em Lausanne, Genoud foi enviado pelo seu pai para a 

Alemanha com 16 anos para aprender a doutrina nacional-socialista. Foi 

no hotel Bad Godesberg, perto de Bonn, que o jovem Genoud conheceu 

Hitler que se tornou no seu herói. 

O futuro Führer confiou no adolescente, explicando a sua necessidade de pessoas como Genoud para a 

criação de uma Europa solidária. Durante a guerra, Genoud trabalhava para a Abwehr, uma organização 

alemã que lutava contra a espionagem. No momento da derrota alemã, era um elemento activo da 

organização ODESSA, organizando a fuga dos altos dirigentes nazis para a América do Sul, Itália e Espanha 

e coordenando, também, a transferência do seu "tesouro de guerra" para contas bancárias na Suíça. 

Realizou inúmeros contactos durante a guerra, o que lhe permitiu adquirir os direitos de muitas das obras 
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de Hitler, inclusive o seu "testamento político". Genoud adquiriu ainda a, quase a totalidade, das obras de 

Goebbels. Com a receita adquirida durante as suas actividades editoriais, passou a apoiar os prisioneiros 

nazis e as suas famílias. De 1935 a 1936, Genoud fez um longo passeio de carro pelo Médio Oriente. Aí 

conheceu Grand Mufti, que se tornou seu mentor, transformando-o num fervoroso militante da causa 

palestiniana. Genoud tornou-se o representante legal dos interesses financeiros de Mufti, na Alemanha, 

defendendo-o num julgamento em que o opunha aos herdeiros de Goering. Mesmo após a morte de 

Grand Mufti morreu, em 1974, Genoud manteve-se seu defensor leal, continuando a representá-lo 

durante os 20 anos seguintes. Entretanto, pelos finais da década de 50, Genoud havia criado contas 

bancárias na Suíça em nome de inúmeros movimentos nacionalistas árabes.  

Genoud e Vergès conhecem-se, pela primeira vez, em Genebra, em 1961. Vergès tinha, na altura, acabado 

de concluir a sua resposta estratégica ao governo francês, após este ter suspendido a sua licença 

profissional. Com a independência da Argélia, Genoud, estando muito perto de Mohamed Khider (um dos 

líderes originais da FLN), fundou um banco suíço com este, para gerir o infame “tesouro FLN”. O capital do 

banco era, maioritariamente, detido por Khider. Reivindicações foram feitas para que uma pequena 

parcela desses recursos fosse usada para financiar o jornal "Revolução", fundado por Vergès em 1963 (ver 

depoimento de Nils Anderson, um dos co-fundadores da publicação).  

Genoud reúne-se, novamente com Vergès em 69, para o financiando e aconselhando a defesa dos 

membros da FPLP que tinham sequestrado o avião El Al, em Zurique. Mais tarde, tornou-se consultor 

estratégico de Waddi Haddad, sendo aplelidado de "Sheik François" por este. Haddad atraiu, também, 

Mohammed Boudia e Boumaza Bachir, amigos do argelino, para se juntarem a ele. Genoud admite ter 

enviado o pedido de resgate para a sede da companhia aérea, em nome do Waddi Haddad, aquando do 

sequestro de um Boeing 747 da Lufthansa, no Yemen. Os cinco milhões de dólares recolhidos foram 

atribuídos à FPLP.  

Para além destas acções, é difícil identificar os actos terroristas em que Genoud participou. Quando Klaus 

Barbie foi preso, Genoud convocou Vergès para a sua defesa – que também financio. Embora tenha sido o 

próprio Genoud a confirmar este pedido e tenham existido testemunhas do acordo, Vergès afirma e 

mantém que foi a filha de Barbie quem lhe pediu para defender o pai.  

Em 1995, com a sua saúde a deteriora-se, Genoud chamou os seus familiares e amigos mais próximos 

para estarem com ele no momento do seu suicídio. Apesar de sua fanática ideologia nazi François Genoud 

sempre negou ser anti-semita. 

 

ANIS NACCACHE 

Arquitecto / decorador libanês, Naccache aderiu à causa palestiniana no 

início dos anos 70, tendo sido mandado pela PLO para dirigir a operação 

OPEC de reféns em Viena, organizada por Waddi Haddad, no ano de 75. 
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Quando Ayatollah Khomeini subiu ao poder, Naccache construiu uma relação próxima com o Irão, 

passando a ser considerado um dos mais entusiásticos oradores da causa palestiniana. Anis Naccache 

recebeu ordens directas do líder Khomeini para assassinar Bechir Bakthiar, antigo ministro do Irão. A 

operação acabaria por ser um fracasso devido a uma fraca liderança e Naccache foi preso e condenado a 

prisão perpétua em 1982. Durante o julgamento, Naccache foi o primeiro terrorista a afirmar pertencer a 

uma ordem religiosa. No seguimento de um golpe ambicioso orquestrado por Vergés, Anis Naccache 

conseguiu tornar-se parte de uma negociação global entre França e Irão, acabando por ser libertado em 

27 de Julho de 1990.  

Desde então, Naccache tem trabalhado enquanto consultor estratégico dividindo o seu tempo entre 

Tehran e Beirut. Pela altura da sua entrevista em Lebanon sobre o filme “O Advogado do Terror”, 

Naccache tinha acabado de regressar de uma viagem à Coreia do Norte acerca da qual declarou, 

abertamente, não ter sido feita por motivos políticos.  

 

 

OS ESPECIALISTAS 

 

LOUIS CAPRIOLI 

Nascido na Argélia, foi um sobrevivente do ataque “Milk – Bar” durante a “Batalha da Argélia”. 

Enquanto director–assistente do DST (o equivalente francês ao FBI), Capriolo era responsável pela 

brigada anti-terrorista oficial, ao longo da década de 80. Desde a sua reforma, em 2004, Louis Caprioli 

tem trabalhado no sector de informação privado da companhia GEOS. 

 

 

JEAN‐PAUL DOLLE 

Filósofo e comunista, Dollé participou no jornal “Revolution”, fundado por Vergès em 1964, financiado 

pela China e pela ala direita da FLN (Mohammed Khider). Actualmente dedica-se à escrita e ensina 

filosofia na Escola de Arquitectura.  

 

LIONEL DUROY 

Duroy começou a trabalhar para o jornal “Libération” em 1981 e foi o responsável por dar o conhecer 

ao mundo o facto de Jean-Marie Le Pen ter cometido actos de tortura em Susini, durante a guerra com 

a Argélia. O jornalista foi também responsável por instigar uma detalhada investigação sobre Vergès, 

durante o julgamento Barbie, pretendendo criar uma imagem completa de Vergès enquanto advogado. 

Lionel Duroy entrevistou várias testemunhas, já falecidas, que o ajudaram a conhecer Vergès, muito 



20 

além, da sua vertente enquanto advogado no polémico julgamento. No final dos anos 80, Duroy desistiu 

do jornalismo para se concentrar a cem por cento na sua carreira enquanto romancista. 

 

DAVID FECHHEIMER 

O lendário detective privado de São Francisco iniciou a sua carreira enquanto professor durante os anos 

sessenta. Um admirador fervoroso de Dashiell Hammett, Fechhmeimer apresentou-se na Agência de 

Detectives Pinkerton para um trabalho de part-time e acabou por descobrir a sua vocação.  

David Fechheimer utilizou os seus talentos para apoiar indivíduos com poder político que se opunham 

ao governo. Os seus clientes incluíam Huey P.Newton, The Black Phanters, Ângela Davis, Eldridge 

Cleaver, George Jackson, Timothy McVeigh (o bombista de Oklahoma), Jon Walker Lindh (o americano, 

elemento dos movimentos talibãs) e Kobe Bryant. 
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HORST FRANZ 

Funcionário de STASI, Franz acabou por ascender a chefe do comité de vigilância e controlo dos 

imigrantes ilegais no Oeste. Em 78, foi transferido para a brigada anti-terrorista de Berlim (Secção 

Principal e Autónoma XXII).  

Inicialmente, enquanto adjunto e mais tarde como director, Franz tornou-se um especialista no grupo 

do “Chacal”.  

Na altura, detentor de um passaporte de diplomata, Carlos passava, frequentemente, algum tempo na 

parte leste da Alemanha. Quando Franz ordenou, sem suspeitar, que as malas de Carlos fossem 

revistadas acabou por encontrar diversos tipos de armas e explosivos. Horst Franz foi também 

responsável por uma revista em casa de Johannes Weinrich onde encontrou e fotografou cerca de 200 

páginas do diário de Vérges, obtendo também documentos que o advogado deixara num cacifo, numa 

estação de comboios, na parte leste da Alemanha pensando que Franz estaria do outro lado da 

fronteira germânica. 

 

OLIVER SCHROM 

Um jornalista de investigação com um trabalho notável desenvolvido na revista alemã “Stern”, 

Schorm também foi o autor dum livro sobre Carlos e a sua rede, num trabalho de grande investigação 

que usou como base para um documentário sobre o assunto.  

 

PATRICIA TOURANCHEAU 

A trabalhar como jornalista para o “Liberation” desde 1990, Tourancheau especializou-se em 

obituários, investigações criminais, terrorismo organizado de primeira linha e policia e serviços de 

informação, fazendo a cobertura do rapto de Carlos no Sudão. Patrícia esteve também por detrás da 

descoberta de documentos que implicavam Jacques Vergès, assim como da investigação do seu 

desaparecimento em 95, descobrindo a chave para a sua fuga da Argélia.  

O seu livro “Le Gang dês Postiches” foi publicado através das edições Fayard.  

 

TOBIAS WUNSCHIK 

Investigador no seu gabinete de conservação e estudo dos arquivos STASI, Wunschik é o autor de 

numerosas publicações, de esquerda, sobre o terrorismo e segurança de estado na GDR. 

   

 

AS TESTEMUNHAS 

 

BASSAM ABOU CHARIF 
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Antigo estudante em La Salle na Jordânia, Charif foi aluno de Waddi Haddad. Responsável de relações 

públicas, ele encontrou-se com Genoud e recrutou Carlos e Bruno Bréguet. Em 1972 a MOSSAD 

enviou-lhe, para seu o seu escritório em Beirut, um livro armadilhado dedicado a Che Guevara. Charif 

perdeu alguns dedos e uma vista em resultado da explosão. Nos anos 90, Bassam Abou Charif tornou-

se um conselheiro próximo de Arafat e um importante mediador dos diálogos entre israelitas e 

palestinianos. Charif publicou um livro “Tried by Fire” em 1995. 

 

EL DJOHAR AKROUR 

Akrour foi sentenciado à morte em 1957, com a tenra idade de 16 anos, pelo tribunal da Argélia pelo 

ataque feito num estádio argelino que resultou em 17 mortos e 45 feridos. O tribunal acabou por 

mandá-lo para um retiro para menores onde foi condenado a uma vida de trabalhos forçados. Os seus 

quatro cúmplices no ataque foram todos executados.   

 

ABDERRAHMANE BENHAMIDA 

Behamida foi sentenciado à morte por vários ataques terroristas na Argélia durante a sua luta pela 

independência.  

 

MILOUD BRAHIMI 

Brahimi advogado e presidente da liga pelos direitos humanos na Argélia. 

 

 

 

NUON CHEA 

“Irmão nº 2” do Khmer Rouge é considerado o duplo de Pol Pot’s, Nuon Chea. Aguarda, calmamente, 

julgamento. 

 

ISABELLE COUTANT‐PEYRE 

Advogada e antiga secretária na Conferencia BAR em Paris, Coutant-Peyre trabalhou com Jacques 

Vergès de 1981 a 1984. Uma advogada apaixonada por casos onde os políticos anulavam a justiça, 

Isabelle Coutant-Peyre tem defendido Carlos desde 1997, tendo casado com ele em 2001. 

 

ZOHRA DRIF 

Original de Oran, Drif tornou-se sócio de Yacef Saadi com apenas 19 anos, plantando bombas em 

Casbah. Capturado, juntamente com Saadi, em 24 de Setembro de 1957, Drif tornou-se advogado 

após a independência da Argélia e casou com Rabah Bitat uma das cinco primeiras líderes da FNL que 

é, actualmente, senadora.  

 

ROLANDE GIRARD‐ARNAUD 
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Casada com Georges Arnaud, autor do romance “Le slaire de la peur”, foi co-autora de um livro sobre 

Djamila juntamente com Vergès, do qual tem sido amiga intima desde a guerra algerina. Viúva é, 

actualmente, uma escritora profissional.  

  

GEORGES HABBACHE 

Habbache foi médico de profissão. Em 1951 criou, com outros cristãos, o ANM (Movimento Nacional 

Árabe) e publicou o boletim confidencial “Al-Thar” (Vingança). Um dia após a derrota da guerra dos 

seis dias, em 1967, Habbache criou um movimento contrastante com o nacionalismo puro de Arafat.  

 Apesar de ser muito próximo de Haddad, Habbache condenava, abertamente, o terrorismo e a 

violência excessivos.  

 

TEP KHUNAL 

Actualmente com 55 anos, Tep Khunal é considerado um intelectual. Khunal representou Khmer 

Rouge nas Nações Unidas entre 1980 e 1992, tornando-se secretário de Pol Pot de 92 a 98. Os dois 

eram inseparáveis, o que proporcionou ocasião para a discussão de diversos assuntos, incluindo 

Vergès. 

 

GILLES MENAGE 

Alto funcionário da prefeitura, Menage foi durante 11 anos o consultor técnico nº 1 do director 

François Miterrand, em Elysée, onde era responsável por assuntos de segurança, serviços de 

informação e combate ao terrorismo. Foi presidente da EDF de 92 a 95. Actualmente, é o secretário-

geral da fundação François Miterrand. 

 

ALAIN MARSAUD 

Procurador de Estado do departamento criminal de Paris de 1980 a 1986, Marsuad representou o 

estado no assunto Marbeuf. Cabeça da central de serviços de luta contra o terrorismo de 86 a 89, ele 

modernizou as técnicas de repressão dos terroristas pela altura dos ataques de 1986 e passou quatro 

dias confinado com cada um dos acusados: Gabidijian, Abdallah e Naccache, todos eles clientes de 

Vergès. Actualmente Alain Marsuad é deputado parlamentar.  

 

FADILA MESLI 

Mesli foi uma enfermeira argelina, defendida por Vergès durante o “Julgamento das Enfermeiras” em 

1956. 

 

POL POT 

Saloth Sar nasceu em 1952 tornando-se, mais tarde, conhecido pelo nome de Pol Pot. Pot estudou em 

França, entre 49 e 54, e tornou-se no “Irmão nº1” de Khmer Rouge, dirigindo o Camboja de 1976 a 

1979. Um crente no comunismo, a sua doutrina politica de purificação foi responsável pela morte de 
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1.5 milhões de cambojanos. A guerra do Vietname acabou por provocar a queda da sua supremacia no 

governo, alguns anos mais tarde.  

O Khmer Rouge confinou-o à sua casa, após o seu julgamento em 1997, acusando-o de matar o seu 

sucessor e braço direito, Son Sen. Pol Pot morreu de ataque cardíaco em 1998, após saber que o 

Khmer Rouge planeava entregá-lo ao tribunal internacional. Uma vez que o seu corpo foi cremado é 

impossível determinar se a sua morte poderá ter sido resultado de suicídio.  

 

MARTINE TIGRANE 

Advogado e colaborador próximo de Maitre Oussedick durante mais de 20 anos.  
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REFERÊNCIA CRONOLÓGICA 

 

5 de Março de 1925: Jacques Vergès nasce na Tailândia. 

 

1928: A sua mãe morre devido a febre tropical. Vergès muda-se para a Ilha de Reunião, local de 

origem do seu pai. 

 

1941: Finaliza o Bacharelato em Filosofia. 

 

1942: Parte para Liverpool onde se junta à infantaria do General De Gaulle, lutando em Marrocos, 

Argélia, Itália e França.  

 

8 de Maio 1945: Massacre em Sétif. 

 

1945: Vergès estuda História e Línguas Orientais na Universidade de Sorbonne. 

 

1946: Junta-se ao Partido Comunista. Casa-se, pela primeira vez, com Carine. 

 

1949: Presidente da Associação Colonial de estudantes. Conhece Saloth Sar (Pol Pot) e Eric Honecker. 

 

1949: Assiste, pela primeira vez, a um julgamento. A sua empatia para com os acusados compele-o a 

tornar-se advogado. 

 

1950: O Partido Comunista envia Vergès e a sua mulher para Praga para a União Internacional de 

Estudantes. Aí, Vergès conhece Estaline.  

 

1952: Vergès visita a Índia onde conhece Indira Gandhi e Nehru. 

 

1954: Eleito Primeiro Secretário da Conferência da Ordem dos Advogados do Pris Brar. Tem início a 

guerra na Argélia.  

 

1955:  Primeiro julgamento importante: Vergès defende um grupo de estudantes comunistas que 

tenta prevenir a partida de recrutas para a Argélia e vence.  

 

20/22 Junho 1956: Onda de ataques individuais na Algéria. 

 

10 de Agosto 1956: Ataque bombista na Argélia, que resulta em dezenas de vitimas muçulmanas.  
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30 de Setembro 1956: Inicio da ofensiva FNL contra a comunidade europeia com ataques como os de 

“Milk Bar”, “Cafetaria”, e “Otomatic”: a “A Batalha dos Argelinos”.  

 

1957: Vergès abandona o Partido Comunista devido ao seu apoio à política estrangeira francesa na 

Argélia. Cria a Colectividade de Advogados Franceses em serviço da doutrina política da FNL.  

 

10 de Fevereiro de 1957: As bombas FNL explodem nos estádios.  

 

13 de Abril de 1957: Djamila Bourierd é presa, internada e torturada ao longo de 17 dias no Hospital 

Maillot.  

 

27  de  Abril  de  1957:  Vergès conhece Djamila, pela primeira vez, ao presidir ao gabinete de 

julgamentos.  

 

11 de Julho de 1957: Djamila aparece perante o tribunal militar. 

 

15  de  Julho  de  1957:  Termina o julgamento com Djamila e o seu cúmplice a serem considerados 

culpados e sentenciados à morte.  

 

24 de Setembro de 1957: Yacef Saadi, responsável pela Zona Autónoma da Argélia é preso.  

 

Novembro de 1957 : Publicação do Manifesto “Por Djamila Bouhired” por Jacques Vergès e Georges 

Arnaud (carta de De Gaulle a congratular os autores a 8 de Dezembro de 1957). 
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13/14 de Maio de 1958: Djamila é perdoada por René Coty e transferida para a Maison Carrée.  

 

13 de Maio de 1959: Uma ameaça anónima é enviada para todos os advogados da colectiva: Oussedik, 

Vergès, Ben Abdallah, Courrégé, Beauvillard, Radziewski, Ould Aoudia, Zavrian. 

 

21 de Maio de 1959: Ould Aoudia é assassinado no seu escritório, em Paris.  

 

26 de Maio 1959: Segunda ameaça de morte.  

 

Agosto 1959: Publicação da “lista dos desaparecidos” que resulta na expulsão de Vergès dos tribunais 

argelinos.  

 

Fevereiro de 1960: Vergès, Courrégé e Zavrian fogem para Geneva após a prisão de Oussedik.  

 

5 de Setembro de 1960: Julgamento de “Baggage Carriers” perante o Tribunal Permanente das Forças 

Armadas. O julgamento “Jeanson”.  

 

Novembro de 1960: Vergès é suspenso durante um ano e sentenciado a dois meses de prisão (pena 

suspensa) por ser considerado uma ameaça à segurança de Estado.  

 

1961: Vergès é ferido durante uma demonstração denunciando o assassinato de Lumumba, pelo qual 

Moise Tschombé foi responsável.  

 

17 de Outubro de 1961: Violenta repressão de demonstrações argelinas, em Paris, ordenada pelo líder 

da Polícia, Maurice Papon. Muitas vítimas são atiradas ao rio Sena.  

 

1961 ‐ 1962: Vergès exila-se em Marrocos, agindo como conselheiro de certos países africanos.  

 

1962: Djamila Bouhired é libertada da prisão.  

 

18 de Março de 1962: Assinatura dos acordos de Evian.  

 

29 de Setembro de 1962: Ben Bella assume o poder.  

 

2 de Fevereiro de 1963: É fundada a “African Revolution”, a revista seminal da FNL.  

 



28 

30 de Março de 1963: Vergès vai visitar Mao à China durante duas semanas, com o propósito de 

escrever um artigo para a revista. (A edição nº 9 da publicação conta com uma reportagem assinada 

por Djamila Bouhired e Jacques Vergès). 

 

Setembro de 1963:. Mohamed Harbi torna-se o director da “African Revolution”. Vergès regressa a 

Paris para fundar o jornal mensal “Révolution”, financiado pela China e pelo “tesouro da FLN”. A 

central fica na rua François I, em Paris, com sucursais em Cuba, Beijing, Londres, Lusanne e Nova 

Iorque.   

 

Primavera de 1965: Casa-se com Djamila Bourhired. 

 

19 de Junho: Golpe militar de Boumedienne derruba Ben Bella.  

 

1965 – 1966: Defesa de Mahmoud Hedjazi: o primeiro fedayin detido e sentenciado por Israel. 

 

1967: Fundação da FPLP (Frente Popular pela Libertação da Palestina) por Georges Habbache, ao qual 

se junta Waddi Haddad, após a derrota durante a “Guerra dos Seis Dias”.  

 

30 de Junho 1967: Rapto de Moïse Tschombé, e sequestro do seu avião para a Argélia. Vergès aceita 

defendê-lo. 

 

26 de Dezembro de 1968: Maher Souleiman e Mahmud Mohamad, membros do FPLP, conduzem um 

ataque à mão armada contra um avião de E1 A1, no aeroporto de Atenas. Um israelita é morto e 

vários outros passageiros feridos. Vergès empreende a defesa de Souleiman e Mohamad a pedido do 

governo argelino. 

 

18 de Fevereiro de 1969: Quatro membros do FPLP atacam um avião Boeing no aeroporto de Zurique. 

Os terroristas são detidos, e o julgamento é marcado para Dezembro de 1969: o julgamento 

Winterthur. Vergès empreende a sua defesa. Genoud trata de contactar com a organização e as 

famílias. 

 

28 de Abril de 1969: General De Gaulle abdica do cargo de Presidente da República. 

 

1 de Julho de 1969: Morte suspeita de Moise Tschombé numa prisão na Argélia.  

 

Fevereiro de 1970: Vergès desaparece, tendo sido visto pela última vez num encontro político em 

Mutualité, Paris.  
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Maio de 1970: Fuga de Andréas Baader. Fundação de RAF (Facção de Exército Vermelho). 

 

23 de Junho de 1970: Bruno Bréguet é detido em Haïfa na posse de explosivos e é sentenciado a 15 

anos de prisão antes de ser libertado e, consequentemente, expulso de Israel em 1977. 

 

1971: Boudia ataca uma refinaria de óleo em Trieste; um refúgio austríaco de emigrantes em transição 

para Israel (alvo falhado), um armazém israelita em Roterdão (alvo falhado) e várias Tabernas de 

Férias em Jerusalém (operação abortada). 

 

5 de Setembro de 1972: Atletas israelitas são massacrados durante os jogos Olimpicos em Munique.  

 

28 de Junho de 1973:.Ataque, com um carro armadilhado, a Boudia Mohammed. 

 

24 de Janeiro de 1974: Carlos, o Chacal lança uma granada a um banco israelita em Londres, ferindo 

uma pessoa.  

 

15 de Setembro de 1974: Carlos, o Chacal lança duas granadas a uma drogaria em Saint-Germain, 

matando duas pessoas e ferindo 34.  

 

13 e 19 de  Janeiro de 1975: Ataque conduzido por Carlos, o Chacal e Weinrich da parte de Waddi 

Haddad contra aviões E1 A1 estacionados em Orly. Faz 21 feridos.  

 

27 de Junho de 1975: Tiroteio na rua Tollier em Paris, onde Carlos mata dois polícias e o seu próprio 

chefe, Moukarbal.  
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21 de Dezembro de 1975: Sequestro de reféns em nome do FPLP durante a reunião dos ministros de 

Organização de Países Exportadores de Petróleo, em Viena. Carlos, Anis Naccache e dois militantes 

alemães incluindo Hans Joachim Klein do Revolutionäre Zellen (RZ), compõem parte da unidade de 

comando. 

 

27 de Junho de 1976: Um avião da Air France é sequestrado no Uganda por uma unidade de comando 

composta por palestinianos e Alemães do RZ que tomam passageiros como reféns, inclusive 70 

Israelitas. No dia 4 de Julho, os Israelitas empreendem uma ofensiva, libertando os reféns de Entebbe. 

Uma passageira é assassinada pelos ugandeses.  

 

12 de  Julho de 1977: É emitido, na Alemanha, um mandato para a detenção do Advogado da RAF, 

Klaus Croissant.  

 

13 de Outubro de 1977: Sequestro de um avião da Lufthansa, por Waddi Haddad, que fazia a ligação 

de Maiorca a Frankfurt. Os passageiros são sequestrados e o avião reencaminhado para Mogadíscio. O 

comando Halimeh exige a libertação de militantes de RAF e de dois palestinianos mantidos detidos em 

Istambul. A operação resulta na morte de uma pessoa e mais 10 feridos. 

 

18 de Outubro de 1977: A intervenção das forças especiais alemãs põe um fim à situação de reféns 

em Mogadíscio. Três dos quatro membros da unidade de comando palestiniano são mortos. Andréas 

Baader, Gudrun Ensslin e Karl Jaspe são executados (enforcamento e fuzilamento) em Stammhein, 

Estugarda. Outro militante RAF, Irmgard Möller, é encarcerado e severamente ferido com múltiplas 

facadas.   

 

24 de Outubro de 1977: Primeiro dia do julgamento de Klaus Croissant, em Paris.  
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16 de Novembro de 1977: Klaus Croissant é extraditado para a Alemanha.  

 

16 de Março de 1978: Aldo Moro é raptado pela Brigada Vermelha.  

 

28 de Março de 1978: Waddi Haddad morre no GDR.  

 

1978: Vergès reaparece em Paris.  

 

15 de Abril de 1980: Jean-Paul Sartre morre.  

 

Agosto  de  1981:  A unidade de comando de Anis Naccache (composta por dois iranianos, um 

palestiniano, e um libanês) visa o ataque a Shapour Bakhtiar (o antigo primeiro ministro do Xá do Irão) 

em Paris. A operação falha mas dois oficiais de polícia e um vizinho idoso são mortos. 

 

16 de Fevereiro de 1982: Durante uma revista de rotina num parque de estacionamento, dois oficiais 

da Polícia detêm Bruno Bréguet (um cidadão suíço procurado pela sua cumplicidade com o FPLP) e 

Magdalena Kopp, amante e cúmplice de Johannes Weinrich (um dos cabeças do RZ), por posse de 

explosivos. 

 

28 de Fevereiro de 1982 : Carlos, o Chacal escreve uma carta a Deferrre (Ministro do Interior) a exigir 

a libertação de Kropp e Bréguet.  

 

10 de Março de 1982: Anis Naccache recebe a sentença de morte.  



32 

 

29 de Março de 1982: Ataque no 'Capitole': uma bomba descarrila um comboio para Touluse, em Paris, 

no qual se supunha que Jacques Chirac estivesse, matando cinco pessoas e ferindo 27. 

 

22 de Abril de 1982: Um carro armadilhado explode na rua Marbeuf em frente ao gabinete do jornal 

libanês pró-Iraque “Al Watan al Arab”, resultando num morto e 63 feridos.  

 

22  de  Abril  de  1982:  Inicio do julgamento de Bruno Bréguet e Magdalena Kopp que são, 

respectivamente, sentenciados a cinco e quatro anos de prisão.  

 

9 de Agosto de 1982: Um ataque à mão armada no restaurante judaico ‘Goldenberg’ na rua Rosiers 

em Paris resulta em seis mortos e 22 feridos. Abou Nidal reivindica o ataque. O SDECE (Serviços 

Secretos Franceses) acredita que este actua em nome de Carlos e do FPLP. 

 

21 de Agosto de 1982: Ataques bombistas em Paris num veículo americano, reclamados pela Fracção 

Revolucionária Armada Libanesa, provocam a morte a dois peritos. 

 

20/22  de  Dezembro  de  1982:  Documentos STASI: reunião entre advogados Vergès, (‘Herzog’) e 

Rambert ('Duque') com dois tenentes de Carlos, Weinrich e Aboul Akam, no Leste da cidade de Berlim, 

acerca do seu envolvimento na libertação de Kropp e Bréguet.  

 

1983: O banqueiro François Genoud afirma que pediu a Vergè que defenda Klaus Barbie; o advogado 

insiste, no entanto, que  foi a filha de Barbie quem o persuadiu a defender o seu pai. 

 

15  de  Julho  de  1983:  Ataque em aeroporto de Orly reclamado pelo ASALA (Americanos 

Independentes): a Linha Aérea Turca é visada resultando em oito mortos e 63 feridos. No dia 18 de 

Julho de 1983 Varoujan, o Garbidjian, é detido e defendido por Vergès. No dia 3 de Março de 1985 é 

condenado a prisão perpétua. 

 

16 de Agosto de 1983: Ataque de Weinrich (com o apoio da STASI que o muniu de explosivos) contra a 

Maison de la France, no oeste de Berlim. Markus Wolf foi sentenciado a quatro anos de cadeia.  

 

Dezembro de 1983: Ataque à estação de comboios de St-Cahrles, em Marseille. Dois mortos e vinte 

feridos.   

 

1984: Sequestradores de um avião em Teerão exigem a libertação de Anais Naccache.  
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25 de Outubro de 1984: Georges Ibrahim Abdallah, cabeça da FARL, é preso pelo DST em Lyon. O seu 

movimento executou seis ataques em Paris entre 1981 e 1984.  

 

4 de Maio de 1985: Magdalena Kopp é liberta da cadeia.  

 

1986: Vergès defende George Ibrahim Abdallah.  

 

Janeiro de 1986: Negociações para a libertação antecipada de Anis Naccache falham.  

 

1986: Uma série de ataques em Paris executados pelo C.S.P.P.A (Comité de Solidariedade de Presos 

Políticos Árabes), que reclama a libertação de quatro clientes de Vergès: Varoudjan, Garbidjian, Anis 

Naccache e Georges Ibrahim Abdallah. O Irão, interessado somente em Anis Naccache, esconde-se por 

trás do CSPPA. 

 

3 e 4 de Fevereiro : Galeria de Claridge – oito feridos; Gibert Jeune – cinco feridos.  

 

5 de Fevereiro: Fnac Sport des Halles – 22 feridos.  

 

17 de Março: TGV Paris – Lyon – 9 feridos. 

 

20 de Março: Galeria Point Show – 2 mortos e 29 feridos. 

 

8 de Setembro: Posto de Correio, Hotel de Ville – 1 morto, 21 feridos. 

 

14 de Setembro: Pub Renault – 2 mortos, 1 ferido grave.  

 

15 de Setembro: Esquadra da Policia – 1 morto, 56 feridos.  

 

17 de Setembro: Tati rue de rennes – 7 mortos e 55 feridos. 

 

1 de Março de  1987: GI Abdallah é condenado a prisão perpétua por conspirar cometer actos de 

terrorismo.  

 

11 de Maio de 1987: O julgamento de Barbie começa. Em 3 Julho de 87, este é sentenciado a prisão 

perpétua.  

 

1989: Julgamento de acção directa, grupo de Lyonnaise (Oliver, Joelle Crepet).  
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11 de Setembro de  1989 a 26 de Janeiro de 1990: Anis Naccache faz greve de fome. Passa de 75 para 

48 kilos.  

 

27 de Julho de 1990: É garantida a Anis Naccache a amnistia e, posteriormente, a libertação. O seu 

perdão é assinado pelo presidente Mitterrand e 4 milhões de francos são pagos em indemnizações às 

suas vítimas.  

 

1991: Barbie morre no Hopital Jules Coumont. 

 

Julho de 1992: Vergès defende o FIS (Frente Islâmica de Saudação) na Argélia. 

 

1992: Vergès defende Cheyenne Brando. 

 

1993: Vergès defende Omar Raddad.  

 

Março de 1993: Klaus Croissant é condenado a 21 meses de cadeia por espionagem ao serviço da 

RDA, com base em informações encontradas nos arquivos STASI.   

 

14 de Agosto de 1994: Carlos, o Chacal é raptado no Sudão, enquanto se encontra anestesiado à 

espera de cirurgia.  

 

1996: Vergès defende Garaudy, que nega a ocorrência do Holocausto.  
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2001: Vergès defende Gnassingbe Eyadema contra a Amnistia Internacional que acusa o presidente do 

Togo de ter feito “desaparecer” várias dezenas de pessoas. Vergès ganha o caso.  

 

2002: Vergès participa na defesa de Milosevic.  

 

2003: Saddam é capturado e Vergès oferece-se para trabalhar na sua defesa.  

 

Fevereiro  2004:  Vergès começa a trabalhar na defesa de Khieu Samphan, antigo presidente da 

democracia Kampuchea, acusado de crimes contra a humanidade.  

 

Novembro 2005: Vergès defende Schleicher da Acção Directa.  
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PARA ONDE PODERÁ VERGÈS TER DESAPARECIDO ENTRE 1970 E 1978? 

 

CAMPOS PALESTINIANOS, LÍBIA, YEMEN ou JORDÂNIA 

Estes campos secretos eram controlados pelos palestinianos aos quais Vergès era muito chegado antes 

do seu desaparecimento. 

 

ILHA de REUNIÃO 

Vergès cresceu em Reunião, onde seu irmão ainda vive. Poderia ter desaparecido facilmente lá. 

 

PARIS, FRANÇA 

Certos sócios encontraram-no, muitas vezes, em Paris durante este período. 

 

MOSCOVO, URSS 

Segundo um agente DST, Vergès teria passado este tempo numa escola de KGB onde teria aprendido as 

técnicas da desestabilização política dos estados ocidentais durante a Guerra Fria, que viria a aplicar 

mais tarde. 

 

ÁFRICA DO SUL 

Vergès conheceu e criou amizade com Nelson Mandela aquando da sua ida a Marrocos em 1961. 

Nenhum jornalista teve, alguma vez, acesso aos campos de treino secretos do ANC pelo que teriam sido, 

certamente, um refúgio seguro. 
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CAMBOJA 

O rumor mais comum é de que Vergès actuou como conselheiro de Pol Pot, que conhecera quando 

eram ambos estudantes na Sorbonne. 

 

RDA 

Um comunista nos seus dias de estudante, muitas fontes sugeriram que Vergès actuasse enquanto 

agente de Moscovo. A RDA foi o centro da inteligência soviética e Vergès viajou até lá muitas vezes 

depois do seu reaparecimento. (Arquivos de STASI). 

 

CHINA 

Vergès pode ter passado facilmente despercebido na China, considerando as suas características 

Orientais. Ideologicamente ligado a Mao (ver a sua visita à China em 1963 e o grande envolvimento na 

revista "Révolution"), uma teoria sugere que ele possa ter sido um agente chinês (nomeadamente no 

Camboja), tendo sido detido. Isto explicaria a duração do seu desaparecimento inexplicado. 

 

ARGÉLIA 

Segundo um agente SDECE, Vergès teria tomado parte no esboçar da Constituição Argelina em 1975. 

 

CUBA 

Perto da liderança política cubana enquanto director da "Révolution", ele pode ter–se escondido em 

Cuba. 
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BIOGRAFIA – BARBET SCHROEDER 
       

• Nascido a 26 de Agosto de 1941 em Teerão. 

• 1958-1963: colabora com o Cahiers du Cinéma e L’Air de Paris. 

• Assistente de Jean-Luc Godard para OS CARABINEIROS. 

• Dirige duas curtas-metragens de 16 mm.  

• Em 1963, cria a companhia de produção Les Films du Losange. 

• Produziu duas das primeiras obras de Eric Rohmer. 

• Nomeado para os Globos de Ouro e para os Óscares da Academia na categoria de melhor realizador, 

por “Reveses da Fortuna”.  

 

FILMOGRAFIA 

 

REALIZADOR 

1969  MORE com Mimsy Farmere e Klaus Grunberg (Cannes) 

1972  O VALE DOS PERDIDOS com Bulle Ogier e Jean-Pierre Kalfon (Veneza) 

1974  GÉNÉRAL IDI AMIN DADA (documentario) (Cannes) 

1975  A DAMA DO PRAZER com Bulle Ogier e Gérard Depardieu 

1977  KOKO, A TALKING GORILLA (documentário) (Cannes) 

1982  CHARLES BUKOWSKI (documentário) 

1984  OS BATOTEIROS com Bulle Ogier e Jacques Dutronc 

1987  BARFLY – MAR MARGINAL com Mickey Rourke e Faye Dunaway (Cannes) 

1990  REVESES DA FORTUNA com Glenn Close, Jeremy Irons (Óscar para Melhor Actor) 

1992  JOVEM PROCURA COMPANHEIRO com Bridget Fonda e Jennifer Jason Leigh 

1994  BEIJO DA MORTE com David Caruso, Nicholas Cage e Samuel Jackson (Cannes) 

1995  ANTES E DEPOIS com Meryl Streep e Liam Neeson 

1997  DESPERATE MEASURES com Andy Garcia e Michael Keaton 

2000  A NOSSA SENGORA DOS MATADORES com German Jaramillo (Veneza)  

2002  CRIMES CALCULADOS com Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt (Cannes) 

2007  O ADVOGADO DO TERROR (Cannes)  

 

PRODUTOR 

1962  A PADEIRA DE MONCEAU por Eric Rohmer  

1963   A PROFISSÃO DE SUZANNE por Eric Rohmer  

1964  MEDITERANÉE por  Jean-Daniel Pollet  

1965  PARIS VU PAR... por Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet, Eric 

Rohmer, Jean Rouch 

1966  A COLECCIONADORA por Eric Rohmer  
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1967  TU IMAGINES ROBINSON por Jean-Daniel Pollet 

1968  A MINHA NOITE COM MAUD por Eric Rohmer  

1970  O JOELHO DE CLAIRE por Eric Rohmer  

1972  O AMOR ÀS TRÊS DA TARDE por Eric Rohmer  

OUT ONE por Jacques Rivette (co-produtor) 

1973  LA MAMAN ET LA PUTAIN por Jean Eustache (co-produtor) 

1974  CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU por Jacques Rivette 

1975  FLOCONS D’OR por Werner Schroeter  

           A MARQUESA D’O por Eric Rohmer 

1976  ROULETTE CHINOISE por R.W. Fassbinder (co-produtor) 

O AMIGO AMERICANO por Wim Wenders (co-produtor)  

1977  LE PASSE MONTAGNE por Jean-François Stévenin 

1978  PERCEVAL LE GALLOIS por Eric Rohmer 

1979  LE NAVIRE NIGHT por Marguerite Duras 

1981  LE PONT DU NORD por Jacques Rivette  

1984  MAUVAISE CONDUITE por Nestor Almendro 

 

ACTOR 

Barbet Schroeder actuou também em alguns pequenos papéis para amigos, sendo que as suas 

actuações mais notáveis se encontram em OS CARABINEIROS, A PADEIRA DE MONCEAU, CÉLINE E 

JULIE VONT em BATEAU, A RAINHA MARGOT, MARTE ATACA!, PARIS JE T’AIME, NÃO TOQUEM NO 

MACHADO, DARJEELING LIMITED. 
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