
Marcelo e Costa
têm o destino ligado,
dizem as sondagens

A cumplicidade entre primeiro-ministro
e Presidente reflete-se na trajetória dos
barómetros da Aximage. A queda começou
há 10 meses e não dá sinais de abrandar.
MANUEL ESTEVES E DAVID SANTIAGO

António Costa ousou na solução
governativa, com uma aliança à es-

querdanunca vista; Marcelo Rebe-

lo de Sousa ousou no exercício pre-
sidencial, num mandato de proxi-
midade e de grande influência so-

bre o poder executivo. A evidente

cumplicidade dos dois gerou sur-

presa no país e, mais do que uma

vez, a família política do Presiden-

te revelou desconforto. Se numa
primeira fase, os barómetros da

Aximage validavam estas apostas,
levando a popularidade de Marce-
lo aos píncaros e deixando a oposi-

ção ao Governo encostada às cor-

das, o vento agora está a mudar.
Para António Costahouve um

primeiro abanão com os terríveis

incêndios do Verão de 2017, que in-

terromperam a tendência de cres-

cimento nas intenções de voto e do

qual nunca recuperou plenamen-
te. Para Marcelo, a viragem tem
menos de um ano, mas é mais vin-

cada, com a avaliação do Presiden-

te da República a atingir valores in-
feriores aos registados por Cavaco

Silva na mesma altura do primeiro
mandado presidencial.

Olhando para o gráfico da po-

pularidade de ambos, ha variações
mais irregulares no primeiro-mi-
nistro, mas é notório que os dois an-
dam relativamente alinhados nas

principais tendências. E é precisa-
mente a partir de Abril e Maio do

ano passado que Marcelo e Costa

entram na trajectória descendente

da qual, 10 meses depois, ainda não

conseguiram sair. Porquê esta evo-

lução a par e par?
"São duas faces da mesma

moeda: o situacionismo", começa
por responder José Adelino Mal-
tez. O professor catedrático de

Ciência Política no ISCSP ironiza

dizendo que o "marcelismo costei-

ro pouco difere do costismo mar-
celeiro", acrescenta que "Costa e
Marcelo foram vistos, até agora,
como os rostos do fim da austerida-
de e da crispação com que Cavaco

terminou o mandato" e conclui no-
tando que "o cidadão comum vê-os

como a face do Estado". Nesse sen-

tido, os sucessos da governação e da

economia acabam por ser credita-
dos e debitados aos dois, embora

em proporções diferentes.

Se no caso de António Costa, as

divisões na geringonça, o caso de

Tancos, a espiral de contestação
sindical e as dificuldades no SNS
são determinantes na deterioração
da suaimagemaosolhos do eleito-

rado, Marcelo também não fica a

sorrir, acabando porver-se co-res-

ponsabilizado. Mas o Presidente

tem também as suas razões para
cair. Além das críticas da direita

pelaproximidade excessiva ao Go-

verno, a esquerda tambémnão gos-
tou de ver a sua ameaça de veto a

umaleide bases aprovada semadi-
reita ou a ida à tomada de posse de

Bolsonaro, por exemplo.
Mas talvez seja a sua enorme

exposição mediática, com sucessi-

vas situações controversas, como
nostelefonemas aos programas de

entretenimento dos canais televi-
sivos e as suas selfies no bairro da

Jamaica, que podem estar a minar

os níveis inéditos e dificilmente sus-

tentáveis de popularidade deste

Presidente. ¦
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Costa e Marcelo
são duas faces
da mesma moeda:
o situacionismo.
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