
Filho de António Costa na direção
de campanha das eleições europeias

"Vou em regime
de voluntariado"

"Como militante
tenho a obrigação

de participar
de modo que

o PS possa
ter o melhor

resultado"



Europeias.
Pedro Tadeu Costa
sente "obrigação
de participar nas
campanhas do PS"

"Como militante" do PS, Pedro Tadeu Costa que é filho
do primeiro-ministro, decidiu participar "em regime de voluntariado"
na campanha para as europeias para fazer com que o partido
"tenha o melhor resultado possível".
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O filho do primeiro-ministro
António Costa, Pedro Tadeu Cos-

ta, eleito pelo PS como vogal na
Junta de Freguesia de Campo
de Ourique, vai fazer parte da

equipa de direção de campanha
das eleições europeias marca-
das para 26 de maio, avançou o
SOL no passado fim de semana.

Ao i, Pedro Tadeu Costa con-
firmou que manifestou interes-
se em participar na campanha
em "regime de voluntariado".

O vogal da Junta de Freguesia
de Campo de Ourique explicou
que a base da sua decisão em
participar na máquina da cam-

panha passa por entender que
"como militante" tem "uma obri-

gação de participar nas campa-

nhas de modo a que o PS possa
ter o melhor resultado possível,
com a responsabilidade que
quem de direito entenda que
devo assumir".

Também o diretor de campa-
nha, João Azevedo, presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, confirmou a participa-
ção de Pedro Tadeu Costa nos
trabalhos da campanha "em

regime de voluntariado", tal
como "outros militantes e diri-
gentes do PS". João Azevedo
explicou ainda que a participa-
ção de Pedro Tadeu Costa resul-
ta de uma vontade "mútua",
depois de o vogal da Junta de

Campo de Ourique ter mani-
festado interesse em "ajudar
nos trabalhos". Para o diretor
de campanha Pedro Tadeu Cos-

ta que "tem experiência e já fez

várias campanhas" é "uma mais
valia" na estrutura que reúne
50 pessoas de vários distritos
do país e onde participam mili-
tantes das ilhas da Madeira e
dos Açores.

Pedro Tadeu Costa contou ao
i que desde que se filiou na Juven-

tude Socialista (JS), aos 14 anos,

já fez "várias campanhas" ten-
do "mais ou menos responsabi-
lidade". A nível nacional, por
exemplo, "com responsabilida-
de diferentes, trabalhei na cam-

panha presidencial de Mário
Soares e depois participei em
reuniões de campanha de Fer-
nando Nobre". Também no ano

passado, como candidato, fez

campanha nas eleições autár-
quicas. E nas legislativas de 2015

esteve ao lado do pai, António

Costa, mas sem qualquer res-

ponsabilidade nas estruturas e

na campanha do PS.

Quanto aos trabalhos de cam-

panha o diretor João Azevedo
disse que "já está a ser feito
algum trabalho", tendo sido rea-
lizadas algumas reuniões.

O filho de António
Costa manifestou

interesse em
participar

na campanha

Pedro Tadeu só
voltou a filiar-se no

PS em 2017,
depois de ter

passado pela JS

percurso político Pedro Tadeu
Costa entrou na JS aos 14 anos
e posteriormente, enquanto estu-

dava, acabou por se afastar com-

pletamente do partido. Só mais
tarde, em 2017, aos 27 anos deci-

diu filiar-se no PS. "A decisão de

me filiar no PS foi muito refle-
tida , foi uma decisão que levou
muito tempo. Enquanto estudei
estive alguns anos afastado do

PS e depois estive vários anos a
trabalhar no privado", recordou
ao í. Durante os anos de estu-
dante do ensino superior, de



acordo com o Observador, che-

gou a ter dúvidas sobre a sua

ideologia e a pender mais para
o lado do PSD e do CDS. Nessa

altura, chegou à direção da Asso-

ciação Académica da Faculda-
de de Direito de Lisboa numa
lista encabeçada pelo militante
da JSD, Ivan Roque Duarte.

Mas durante o Governo de Pas-

sos Coelho tornou-se "eviden-
te" que era com a esquerda e,
em particular, com o PS que
mais se identificava, escreveu
o Observador.

Antes de se filiar no PS, aos 24

anos, Pedro Tadeu Costa deci-
diu aceitar o convite do seu pri-
mo António Cardoso e integrou
como independente a lista socia-

lista de candidatos à Junta de

Freguesia de São Domingos de
Benfica. Ocupou o 14.- lugar da

lista e em 2013 acabou por ser
eleito como membro da Assem-
bleia de Freguesia.

No entanto, um ano depois, o

presidente da junta, António
Cardoso, foi acusado de assédio
sexual e duas vogais pediram a
demissão. Foi nessa altura que
Pedro Tadeu passou a vogal assu-

mindo o pelouro da Inovação
do Empreendedorismo.

Nas últimas autárquicas, em
2017, quando era militante do

PS há quatro meses, decidiu acei-

tar o convite de Pedro Cegonho
- que à data era presidente da

Junta de Campo de Ourique,
presidente da Associação Nacio-
nal de Farmácias e da Associa-

ção Nacional de Freguesias (ANA-

FRE) - para fazer parte da lista
do PS. Ocupou o 3. 5 lugar da lis-

ta de candidatos e foi eleito vogal

na freguesia onde reside e onde

chegou a ter um bar com ami-

gos, tendo a seu cargo os pelou-
ros da Higiene Urbana, Inova-

ção, Empreendedorismo e Eco-

nomia Local, Sistemas de

Comunicação e Desporto.
Licenciado em Direito, estu-

dou durante o básico e secun-
dário no Colégio Moderno.

FILHOS DE DIRIGENTES NAS CAM-

PANHAS Esta não ê a primeira
vez que o filho de um destaca-
do dirigente do PS acaba por
participar em equipas de cam-

panha, com funções na logísti-
ca ou mesmo na organização de

um congresso. Francisco César,
filho de Carlos César e atual líder

parlamentar regional do PS/Aço-

res, foi o responsável pela logís-
tica de campanha das legislati-

vas de 2015. Um ano mais tar-
de, Francisco César foi escolhi-
do pela Comissão Nacional do

PS, o órgão máximo entre con-

gressos, para presidir à comis-
são de organização da XXI reu-
nião-magna dos socialistas, já
com António Costa no cargo de

primeiro-ministro.
Francisco César foi eleito líder

da bancada socialista regional
dos Açores no passado dia 13 de

março, com 96% dos votos, suce-

dendo a André Bradford, o nome
indicado pelo PS/Açores para as

listas das eleições europeias de

26 de maio.
A pré-campanha eleitoral já

está na estrada e na semana
passada Pedro Marques, o cabe-

ça de lista socialista, deu uma
entrevista à RTP3 onde evitou

responder à pergunta sobre se

estaria disponível para assu-
mir o cargo de comissário euro-

peu, um cenário em cima da

mesa, já noticiado pelo SOL.

"Quanto mais força tiver o PS

nestas eleições, mais força terá
o primeiro-ministro para esco-
lher a pasta", defendeu o can-
didato sem se comprometer. A

pasta desejada na Comissão

Europeia é a dos Fundos Estru-
turais, mas tudo depende do
desenho e peso de cada famí-
lia política europeia.

Se a pasta dos Fundos Estru-
turais não ficar nas mãos de Por-

tugal, então há um plano' B, o

da digitalização. Neste cenário,
a número dois da lista, Maria
Manuel Leitão Marques, pode
ser o nome indicado pelo Gover-

no, segundo avançou o ./ornai
Económico.

António Costa com o filho.
Pedro Tadeu Costa já
participou em campanhas
eleitorais mas sem cargos
institucionais
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