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Grande Prémio Gazeta de Jornalismo

Joaquim
Furtado

“A televisão
tem um papel
a desempenhar
na historiografia”
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A
série documental “A
Guerra”, que valeu a
Joaquim Furtado, em

2008, o mais importante e
prestigiado prémio do
jornalismo português, regressa
nas próximas semanas aos ecrãs
da RTP com mais nove
episódios. Mas a série não
acabará aqui. O jornalista que,
há 35 anos, na madrugada do 25
Abril anunciou, pela rádio, aos
portugueses, o fim de uma longa
ditadura, regressará em
Setembro ou Outubro próximos
com outros tantos episódios.
Então, sim, Joaquim Furtado
dará por concluído um valioso e
invulgar trabalho jornalístico,
justamente galardoado com o
Grande Prémio Gazeta, atribuído
pelo Clube de Jornalistas.
Os anos de pesquisa (600 horas
de entrevistas e cinco mil filmes
visionados), as reacções e efeitos
da série na sociedade
portuguesa e os tempos
diferentes e difíceis do
jornalismo em Portugal são
algumas das questões abordadas
por Joaquim Furtado numa
longa conversa com a “TL”.
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Tempo Livre - Significado deste Grande Prémio
Gazeta para o seu trabalho?
Joaquim Furtado – O Prémio Gazeta culminou
um conjunto de reacções positivas, mesmo por
parte da comunidade científica da História de
quem tive igualmente manifestações de apreço.
O trabalho foi feito na perspectiva do jornalista.
Eu não sou historiador. Os métodos que utilizo
não são os de um historiador, e foi com agrado
que apreciei a reacção desse sector da opinião
pública. O Prémio Gazeta é a terceira manifes-
tação de apreço por um trabalho, com a particu-
laridade de se tratar da opinião dos profissionais,
dos meus pares, jornalistas como eu. Tem, por
isso, um significado muito especial.
TL – Na intervenção feita na cerimónia fez uma
significativa alusão ao tempo gasto para con-
cluir o trabalho. Foi uma resposta a eventuais
críticas?
JF – Quando fiz a apresentação da série numa
sessão para a Imprensa e alguns convidados, con-
siderei adequado fazer uma alusão ao tempo
necessário para certos projectos. O tempo demo-
rado nem sequer foi tempo que a série levou a
realizar. Houve circunstância várias, houve pau-
sas, eu saí, entretanto, da RTP. De qualquer forma
foi um período muito prolongado para aquilo que
é habitual entre nós. Por isso, muitas pessoas,
mesmo colegas nossos, de vez em quando per-
guntavam: então a série?
TL – Que previa, inicialmente, bem menos
episódios…
JF - O meu projecto previa, inicialmente, seis ou
sete episódios, mas os contactos, leituras e reco-
lhas de imagens e sons que ia fazendo obrigaram-
me a alargar o âmbito da série. Também havia a
possibilidade de elaborar menos episódios em
menos tempo mas com o preço de inutilizar ou
desperdiçar material, não aproveitando ao máxi-
mo o que existe. O número de pessoas a entrevis-
tar foi-se avolumando, foram mais de 200 entre-
vistas. Ainda agora faço uma ou outra entrevista
porque chego à conclusão que naquele ponto
seria interessante ouvir esta ou aquela pessoa.

Ou seja, ao fim de um certo tempo eu tinha
um projecto muito mais ambicioso e amplo e,
apesar de isso resultar em maior trabalho e sacri-
fício pessoais, bati-me então para fazer, de uma
vez, não um trabalho definitivo – haverá outros,
certamente, sobre a guerra – mas fazer, neste

registo, aquilo que era possível fazer, sem ficar
pela metade.

Havia pessoas que estavam a par destas cir-
cunstâncias, mas em Portugal há muita a tendên-
cia ou registo de fazer logo, de despachar. Ora
neste tipo de trabalho não pode ser assim. Eu se
levar um tempo posso fazer mau trabalho, mas se
levar pouco tempo, de certeza que faço…
TL – O Júri dos Prémios Gazeta faz, aliás, refe-
rência a esse aspecto, ao sublinhar que, no to-
cante ao jornalismo de investigação, “este só se
torna verdadeiramente possível quando aos
profissionais envolvidos são proporcionados o
tempo e os meios julgados necessários”.
JF -  E isso é muito importante, pois a questão do
tempo passou a ficar na agenda. Há certos pro-
jectos que precisam de tempo. É evidente que há
métodos de trabalho. Eu sei que se houver uma
equipa multidisciplinar – que na RTP não existe,
nunca houve condições – que avance para um
projecto, é óbvio que vai poupar tempo e pode ser
diferente. Este tem um cunho, mais pessoal, mais
de autor, mas não significa que não se possa fazer
melhor com um grupo, com uma equipa muito
oleada, muito articulada, muito treinada, em tra-
balhar neste tipo de projectos e em que é possível
distribuir tarefas e reuni-las para uma execução
final. Gasta-se menos tempo, claro.

Não tendo essas condições, este foi o método
que encontrei, de fazer a própria pesquisa, visio-
nar todos os filmes que pude, fazer as entrevistas
após conversas prévias e cada entrevista teve uma
média de três horas, além de ter de procurar as
pessoas. Foram mais de 600 horas de entrevistas,
mais cinco mil os filmes que visionei e anotei e
havia, depois, que encontrar as pessoas, seleccio-
nar e enquadrar determinadas imagens, sons, diri-
gir a montagem… E há vantagem em ser uma pes-
soa a centralizar tudo. Sei exactamente que plano
é que eu quero, porque vi o filme e anotei o que
interessava. Isso leva tempo, muito tempo..
TL – Trabalhos desta dimensão seriam possíveis
noutros canais? Ou só a RTP estará em
condições de continuar a investir em reporta-
gens desta natureza?
JF – A RTP tem uma missão, inscrita num con-
trato de concessão, e tem havido sinais disso,
como este programa e programas anteriores. E é
desejável que assim seja. A questão de serviço
público é, há longos anos, muito discutida entre



FEV 2009 | TempoLivre 17

nós. Este tipo de trabalho é serviço público posto
na RTP e sê-lo-á, igualmente, noutra qualquer
estação comercial. Há muito por fazer aqui. A
História portuguesa tem muitas áreas sobre as
quais é possível fazer este tipo de programas, e
porque é essencial, do meu ponto de vista, recu-
perar essa memória e fazê-lo em televisão que é
um meio de massas, e é importante para nós pró-
prios e para os mais novos. É necessária essa
visão do passado para que tenhamos uma visão
mais correcta do presente e do futuro. 

E acrescento mais: a televisão tem um papel a
desempenhar na historiografia. Até agora têm
sido os compêndios, as teses académicas. Mas
porque não, também, a televisão, com os seus
meios e a sua forma diferente de abordar a
História? 
TL – Outro jornalista da RTP, Jacinto Godinho,
obteve também o Grande Prémio Gazeta com
um excelente trabalho sobre a emigração por-
tuguesa.
JF – Exactamente, e há os casos de António
Barreto, Camilo de Azevedo e ainda Sofia Leite e
António Louçã que recentemente também apre-
sentaram trabalhos desta natureza. Penso que é
um caminho a não perder. Sugeri, aliás, na ceri-
mónia dos Gazeta que a RTP poderia, se criar
condições, patrocinar a investigação sobre certos
períodos da História, seguida por um realizador
ou por um jornalista conforme fosse de ficção ou
de jornalismo. Mesmo no plano das audiências, e
admitindo que o caso da guerra é um caso espe-
cial, são trabalhos que mobilizam a atenção de
muita gente.
TL – Quantos episódios mais terá a “Guerra”?
JF – Ainda neste mês, ou o mais tardar em Março,
a série regressa aos écrans com mais nove episó-
dios.
TL – E termina aí?
JF – Não. Haverá ainda, provavelmente mais
nove episódios, a transmitir no Outono e, aí sim,
termina a série.
TL – Tem ideia de como a a série foi recebida no
universo dos ex-combatentes? 
JF - Por reacções que me foram chegando e tam-
bém pelas participações em colóquios e encon-
tros para que tenho sido convidado, fico com a
ideia de que a série pode ter ajudado a desblo-
quear inibições de antigos combatentes que,
dificilmente, verbalizavam as suas experiências,

muitas vezes traumáticas. Alguns talvez tenham
encontrado nos programas o contexto de que
precisavam para abordar essas experiências, tal-
vez até solicitados para isso, perante os factos
relatados na série, por familiares e amigos. 
TL – Teve contactos com alguns deles?
JF - Houve casos de pessoas que se sentiram esti-
muladas a falar e me contactaram, disponibili-
zando-se para dar informações ou mesmo seu
testemunho. Nos novos episódios da série, há
situações resultantes dessas iniciativas. Muitos
ex-combatentes sentiram-se relegados após o 25
de Abril, não reconhecidos no seu esforço e no
seu sofrimento. Ainda hoje se consideram injus-
tiçados o que, de resto, acontece também com ex-
combatentes africanos. Talvez a série possa aju-
dar na cicatrização desses processos. Houve
um espectador que considerou que ela contri-
buirá para um luto ainda por
fazer na sociedade portuguesa.
Para outros, e o Presidente da
ADFA (Associação dos Defi-
cientes das Forças Armadas)
disse-o num colóquio em que par-
ticipei, a série é também uma
oportunidade para muitos ex-
combatentes reporem, na ordem
do dia, reclamações até hoje não
atendidas pelos governos.
TL – E em relação às ex-colónias?
Que reacções houve?
JF - Não tenho muita informação.
Chegam-me algumas opiniões pessoais, mais ou
menos generalizáveis em alguns meios. São, no
entanto, positivas. Tal como as que tenho recebi-
do de africanos que encontro em Portugal. A
série passou na RTP África, mas não sei se teve
posterior divulgação nas estações locais, nem
conheço a dimensão dos universos que terá atin-
gido.
TL - Porque não utilizou a expressão “guerra

colonial”?
JF – Fiquei muito surpreendido com alguma polé-
mica, aliás muito restrita e fugaz, surgida à volta
disso. Para mim é muito claro, ou evidente, que
esta guerra tinha vários lados. Quem participava
nela tinha designações diferentes. Para a generali-
dade dos portugueses, e porque essa era a desig-
nação oficial, era conhecida como a guerra do
ultramar, pois o regime procurava fugir às sanções

“
Para defenderem

os seus postos de
trabalho, os
jornalistas têm, hoje,
de abdicar de certos
princípios, passam a
ser menos exigentes.
É um quadro
preocupante.

”
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internacionais, fingindo que tinha províncias
ultramarinas. O mesmo acontecia com a esmaga-
dora maioria dos militares, que não tinham infor-
mação suficiente para uma leitura crítica. 
TL – Mas a expressão guerra colonial tornou-se,
praticamente, oficial a seguir ao 25 de Abril…
JF – A designação “guerra colonial”, mais tarde
consagrada, era utilizada por uma minoria de por-
tugueses. Do ponto de vista técnico, ou seja, um
historiador que a queira definir, chama-lhe guerra
colonial. Tal como o regime a apelidava, por
razões estritamente políticas, de guerra do ultra-
mar, os opositores do regime, também por razões
políticas, chamavam-lhe guerra colonial. A outra
grande parte, a dos africanos, nunca a apelidou de
guerra colonial nem de guerra do ultramar, mas
sempre de guerra ou luta de libertação.

Ora, eu sou jornalista e a minha abordagem a
este acontecimento é no sentido de perceber e
dar a voz a todos os participantes e perceber as
motivações, as razões, os factos, as histórias. E
estou a falar com interlocutores que da guerra
têm, todos, uma designação diferente. Daí a
minha surpresa ao ver as reacções de algumas
pessoas, e até jornalistas, por eu não falar de gue-
rra colonial ou de guerra do ultramar.

TL – Os Media, no geral, dão grande relevo a
premiados nas diferentes áreas mas parecem
menosprezar o mais importante e prestigiado
prémio de jornalismo….Como interpretar isto?
JF – Não foi dado destaque, porque os jornalistas
não querem ser acusados de corporativismo...
Pessoalmente não me queixo da difusão da notí-
cia, fui muito felicitado pelo prémio...mas com-
preendo que a Instituição que atribui os prémios,
o Clube dos Jornalistas, ache insuficiente o rele-
vo que lhes foi dado, tendo em conta o prestígio
que os Prémios Gazeta grangearam e o lugar des-
tacado que ocupam no nosso panorama. 

Nesta questão, os jornais e os outros meios
também, publicam mais depressa a notícia de
um prémio quando ele distingue um jornalista
dos seus quadros, ao contrário, aliás, do que
fazem quando se trata de factos menos agradá-
veis da vida do jornal. Aí temos que esperar
pelas notícias da concorrência...

É sabido que os jornalistas tendem a usar de
critérios muito especiais quando se trata de noti-
ciar sobre si próprios ou sobre o universo de que
fazem parte. Basta ver como a informação perió-
dica sobre tiragens e vendas, sendo a mesma, é
noticiada de forma tão diferente em cada um
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deles. No fundo, os jornalistas acabam por fazer
o que criticam aos partidos políticos, a propósito
das leituras de cada um sobre os resultados das
eleições...  

Bem, mas sobre o exercício do jornalismo,
havia muito a comentar...
TL – Concluída esta série, tem novos projectos
em agenda para a RTP?
JF – Tenho ideias, mas como não sou funcionário
da RTP farei, na altura própria, as propostas e
dependerei das respostas que tiver.
TL – Se a RTP não aceitar as novas propostas, os
outros canais poderão ser alternativas?
JF – Dificilmente, basta olharmos… Temos que
ser realistas. Não quer dizer, em teoria, que isso
não seja possível.
TL – Nunca recebeu convites da SIC ou da TVI?
JF – Tive, há anos…
TL – E não está arrependido de não ter aceite?
JF – Não, não estou.
TL – Os tempos não são muito favoráveis aos
veteranos do jornalismo, são as pré-reformas, as
rescisões “amigáveis”, as prateleiras, os despe-
dimentos. Tem havido renovação na classe, mas
parece, igualmente, haver uma desvalorização
da memória e da experiência nas redacções…
JF – É um facto. Da nossa geração para as novas
gerações não houve uma transição correcta. Há
um conjunto de circunstâncias que explica
isso, como a questão de sobrevivência das
empresas que conduziu a situações de pré-
reforma mais favoráveis, etc,, E aconteceu com
uma boa parte de jornalistas que ainda não tin-
ham idade de reforma e que tinham uma expe-
riência acumulada muito vantajosa para ampa-
rarem, de uma forma mais sustentada, o surgi-
mento de novos profissionais. Isso não benefi-
ciou, ao contrário do que acontecia antes, as
novas gerações. É evidente que aparecem sem-
pre novos talentos, mas há, por exemplo, uma
tabloidização crescente na Imprensa que tem
muito a ver com isso, com a necessidade de
sobrevivência. Os jornais procuram tornar-se
mais atraentes, mas menos profundos, e isso
reflecte-se na própria estabilidade dos jornalis-
tas. E, hoje, se querem bater-se pelos seus pon-
tos de vista, ter voz activa e Conselhos de
Redacção, estão a arriscar, como sempre, mas
agora mais porque a concorrência é maior, há
muito mais gente disponível nas universidades

para entrar nas redacções. Isso significa que
para defenderem os seus postos de trabalho, os
jornalistas têm hoje de abdicar de certos princí-
pios, passam a ser menos exigentes. É um qua-
dro preocupante.
TL - Que lições tirou da experiência como
Provedor dos Leitores do jornal “Público”?
JF – Apercebi-me da presença de alguns destes
aspectos que referi, de um certo tipo de facilitis-
mo, como a opção por um título mais apelativo
que depois se verifica não corresponder à própria
notícia., como a não citação de fontes e outros
temas que, de alguma maneira, entroncam nesta
questão. Se há profissão que exige rigor é o jor-
nalismo e acho que as pessoas muito rigorosas
têm hoje dificuldade em ser jornalistas. Claro que
isto não se aplica a todos os jornalistas. Continua
a haver bons jornalistas e provavelmente até
haverá, cada vez mais, melhores
jornalistas. O problema é a exis-
tência de um conjunto de cir-
cunstâncias que está a levar a
uma certa descredibilização de
muito do jornalismo que se faz.

É certo que o tempo aqui tam-
bém conta. Onde estão os jornais
que têm possibilidade de pôr um
jornalista, durante dois ou mais
meses, a investigar um assunto
com toda a segurança para que,
ao ser publicado, as pessoas leiam
e acreditem. Ninguém consegue fazer uma inves-
tigação em três dias que não seja frágil e que não
esteja absolutamente segura.
TL – A existência de provedores não goza,
aparentemente, das simpatias das redacções…
JF – A existência de provedores será sempre polé-
mica e discutida. Não sei responder a essa
questão de uma forma cabal, isto é: a contraprova
não está feita. Se não houvesse provedores a infor-
mação era pior nos jornais onde eles existem? Os
provedores fazem parte de um conjunto de órgãos
nos quais de deve insistir. São, primeiro, pre-
venção, e, depois, talvez sejam mesmo eficazes.
Constituem, no fundo, um aparelho de auto-regu-
lação. Ou seja, se houver Provedores, se houver
Conselhos de Redacção, Livros de Estilo,
Conselhos Deontológicos, maior atenção às cartas
dos leitores, enfim, mecanismos que podem, no
seu conjunto, melhorar a realidade actual e que,

“
Ao contrário do

jornalismo, que tem
normas e é debatido,
os programas de
entretenimento
passam também
muita informação,
mas sem regras

”
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porventura, fazem mais falta agora do que antes.
TL – Porquê a ausência ou desinteresse pela
acção desses mecanismos?
JF – A nossa geração encarava a profissão como
missão. A nossa vida pessoal estava sempre em
segundo plano. Penso que houve uma inversão e
que, agora, é ao contrário. O que prevalece hoje é
a vida pessoal, mas em muitos casos também
porque ela está mais ameaçada. Não há contratos,
os jovens trabalham dois ou três meses como
estagiários, não têm trabalho assegurado, não
têm estabilidade. Penso que, de algum modo, a
nossa geração também tem culpa nisso. Houve
algum exagero nessa militância, por vezes de
ordem política.

Julgo que é o Mário Mesquita que reflecte
sobre esta questão num dos seus textos.
TL - Que apreciação faz da Informação actual
na Televisão?
JF – Não a vejo com a regularidade que me per-
mita fazer uma análise muito apertada. Tenho
ideias gerais sobre os perfis dos telejornais, mas
para ser rigoroso teria que os ver com outra
atenção.
TL – Se fosse ainda director de informação da
RTP aceitaria o esquema actual com os comen-
tários de Marcelo Rebelo de Sousa e António
Vitorino?
JF –  Não são programas que se enquadrem, ver-
dadeiramente, em nenhum dos convencionados
géneros jornalísticos, nomeadamente a entrevista.
Nem em variantes deles. Em ambos os casos, difi-
cilmente se pode dizer que a condução dos pro-
gramas é do jornalista (neste caso das jornalistas),
já que os programas são uma tribuna dos convi-
dados. No fundo, procurou-se um formato televi-
sivo para colunas de opinião, já que as agendas
das conversas serão, presumo, pré-estabelecidas
de acordo com o critério dos convidados. 

O papel do jornalista é questionar, fazer as
perguntas que pensamos corresponder à curiosi-
dade da opinião pública. Penso é que não é van-
tajoso substituir o espaço que devia ser ocupado
pelo comentário jornalístico, seja sobre política,
seja sobre outro assunto, por políticos. Para os
políticos há outros espaços, há as entrevistas…
Também é verdade que, ao mesmo tempo, cons-
tato a escassez de jornalistas, verdadeiramente,
preparados para esse trabalho...
TL - Trabalhou na Imprensa, na Rádio e na

Televisão. Qual dos meios lhe deu maior prazer
ou satisfação profissional?
JF – A televisão. A minha experiência é, aliás,
muito maior nesse meio. É maior que na rádio e
nos jornais tive experiências esporádicas ou pon-
tuais. Na televisão estive muito mais tempo e fiz
coisas muito variadas, desde programas, apresen-
tação de jornais, entrevistas e pequenas e grandes
reportagens.
TL – Jose Rodrigues dos Santos, Guedes de
Carvalho, Miguel Sousa Tavares, nomes co-
nhecidos do jornalismo televisivo dedicaram,
ou dedicam, boa parte do seu tempo à escrita
literária. Nunca pensou escrever ficção?
JF – Não basta pensar escrever ficção. É preciso
saber… Não se trata só de, bom, agora vou escre-
ver ficção.
TL - Leu alguma das obras desses jornalistas –
escritores? Tem preferência por algum?
JF –Não li o suficiente deles para ter uma opinião
formada. Jornalistas-escritores é uma realidade
antiga, desde a origem do jornalismo. Muitos pas-
saram a ser jornalistas ou porque não tiveram
êxito ou sequer oportunidades para serem escri-
tores. Tem que ver, também, com o talento que,
certamente, é desigual no caso das pessoas cita-
das e outras. Neste caso, ainda, trata-se de pesso-
as com uma visibilidade diferente, pessoas
mediáticas, que surgem diariamente na televisão.
Porque escritores nas redacções sempre houve, e
alguns com muito talento, sendo que o êxito não
tinha uma expressão nas vendas como agora.
Mas os tempos também eram outros.
TL - Escritores portugueses que mais o atraem?
JF – Acompanho o que se vai publicando, sobretu-
do os contemporâneos da minha formação, mas
leio muito mais poesia, sobretudo de poetas que
leio mais regularmente, desde os clássicos Cesário
Verde e Camilo Pessanha, a Pessoa, Ruy Belo,
Jorge de Sena, Alexandre O’Neill, Herberto Hélder,
Sofia de Mello Breyner, Joaquim Magalhães, João
Miguel Fernandes Jorge, entre muitos outros, uns
mais esquecidos do que outros...
TL – E poetas estrangeiros?
JF - Alguns contemporâneos espanhóis, traduzi-
dos por José Bento, e surrealistas franceses,
alguns da Geração Beat americana. Jorge Luis
Borges (não apenas o poeta) e Carlos Drummond
de Andrade e João Cabral de Melo Neto, dois
estrangeiros que não precisam de tradução e, tal-
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vez fora do sítio, António Quadros (João Pedro
Grabato Dias e Barnabé João), que é português e
de Moçambique.

Na ficção, li com agrado o escritor espanhol
Pérez-Reverte e comecei a ler há pouco “As Be-
nevolentes” de Jonathan Littell. Ainda recente-
mente, li “A Mocidade Portuguesa” de Joaquim
Vieira que é, certamente, a melhor obra já publi-
cada sobre aquela instituição do Estado Novo.
Por outro lado, e por estar muito dedicado ao
projecto de documentários, tenho acompanhado
o movimento editorial na área da literatura liga-
da às memórias da guerra (aliás, muito activo no
último ano), de que destacaria dois livros:
“Olhos de caçador”, de António Brito, e “Morte
na Picada”, de Antunes Ferreira.
TL – Catarina Furtado começou no jornalismo
mas optou, mais tarde, pela área da programação.
Não terá sido uma perda para o jornalismo?
JF – A Catarina estudou para ser bailarina, mas,
devido a um acidente, deixou de ter as melhores
condições físicas para isso. Fez, então, um curso
no Cenjor, de preparação para o exercício do jor-
nalismo. Foi depois fazer um estágio no Correio
da Manhã Rádio. Nessa altura, foi convidada
para apresentar um programa na RTP, na área do
entretenimento (“Top +”) e foi aí que se revelou
a sua vocação como comunicadora. Esta passa-
gem inicial pela área do jornalismo não será
alheia às preocupações de natureza deontológica
a que se tem referido em entrevistas e que obser-
va no exercício da profissão, quer na área do
entretenimento, quer nos trabalhos de registo
diferente que tem feito como, por exemplo, os
programas “Príncipes do nada”.  
TL -  No programas de entretenimento há muita
informação….
JF – Como ocupam muito mais horas de emissão
do que os programas de informação, passam tam-
bém muita informação, veiculada sem regras. E
passam muitos valores e padrões sociais com
grande influência sobre os espectadores, sem que
isso mereça grande reflexão. Ao contrário do jor-
nalismo, que tem normas e é debatido. É uma
questão que vai muito para além da habitual crí-
tica a certos programas televisivos e que não é
muito equacionada pelos teóricos da comuni-
cação. Como é o caso de Claude-Jean Bertrand,
autor de “A Deontologia das Media”. 
TL -  Aproxima-se a celebração dos 35 anos da

conquista da liberdade. Foi, aos microfones do
Rádio Clube, a primeira voz dessa madrugada
histórica. Não teve, na altura, receio de que as
coisas corressem mal e arriscasse uma estadia
em Caxias?
JF – O capitão Santos Ferreira, o primeiro dos oito
militares que entraram no RCP, nessa noite, e que
falou comigo, disse, de modo muito sintético, tra-
tar-se de um movimento militar, o que deixou à
minha imaginação um conjunto de dados que eu
tinha e não os que eu desconhecia. A BBC tinha
noticiado que Kaulza de Arriaga estava a prepa-
rar um golpe, mas eu desconhecia que o
Movimento dos Capitães estava mais adiantado.
Fiquei ali a pensar. O que será? Isto de militares
pode ser tudo. Nessa altura, confesso, tive algum
receio. Mas, poucos minutos depois, notei que
havia mais militares. Abordei então outro dos
militares, o capitão Santos Coe-
lho, que me parecia o líder do
grupo. Ele deu-me uma resposta
absolutamente inequívoca: este é
um golpe militar para derrubar o
regime, fazer eleições livres, aca-
bar com a guerra colonial, libertar
os presos políticos e acabar com a
censura. 
TL – A “Guerra” deixa-lhe algum
tempo livre?
JF – Há muito tempo que estou
limitado na minha vida pessoal. Como referi,
aliás, no discurso dos Gazeta, toda a vida eu tra-
balhei imenso em casa para fingir que demorava
menos. Eu quero fazer isto bem. O meu lema é:
não há perfeição. Mas cada um de nós tem o seu
grau de perfeição. Claro que não aplico isto a
tudo. Há coisas que temos que fazer rapidamen-
te. Quando fazia notícias para o telejornal, tinha
que fazer a peça no próprio dia. E para a série
falta-me, muitas vezes, o tempo.
TL- Também para os netos?
JF – Também menos do que eu queria. Claro que
procuro estar o mais possível com eles, mas infe-
lizmente não tanto quanto desejava. Não me per-
doaria a mim próprio se, podendo fazer o meu
melhor, não me empenhasse o mais possível
neste trabalho. Claro que não vou também tanto
ao cinema, ao teatro ou a concertos como deseja-
ria. Mas gosto do que estou a fazer. �
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