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O NOVO COSTA
QUER PRESDIR
Pedro Costa é autarca e está na calha para mandar na Junta
de Campo de Ourique. Por agora, cuida da higiene urbana

e não gosta que o colem ao pai. Por Alexandreß Malhado
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Quem
se cruza com Pedro

Tadeu Costa, 28 anos.
nas assembleias de

freguesia de Campo
de Ourique, em Lisboa, onde
atualmente é o número dois do

executivo socialista, depara-se
com um jovem "simpático e cor-
dial" e que "não deixa ninguém
sem resposta", dizem os colegas,
à esquerda e à direita.

Um político "discreto" e "reser-
vado", que diz nâo querer viver
na sombra do pai, António Costa,
o primeiro- ministro e secretário-
-geral do PS. "Não é justo nem

para ele nem para mim que eu
me exponha excessivamente a
essas colagens", desabafa Pedro
Costa a SÁBADO.

Até porque o passado de pai e

filho são bem diferentes no que
ao PS diz respeito: o mais velho

respira política desde |ovem e

colou cartazes do PS durante o

Processo Revolucionário em Cur-
so (PREC); já o mais jovem vê-se
mais como homem de negócios e

menos de política, sorrindo aos

amigos quando lhe chamam de

liberal utópico".
"O meu pai sempre soube o que

queria desde muito jovem, sempre
teve uma visão clara. Isso para
mim não é claro. Não consigo
encarar isto da política como uma
escadaria, apesar de ser um cami-

nho legítimo, claro", diz Pedro
Costa. Mas há um passo que o fi-
lho do primeiro ministro se vê a
dar em breve; ser presidente da

(unta de Freguesia de Campo de

Ourique. "Estaria disposto a essa

responsabilidade, mas há uma
coisa que eu não faço: se o Partido
Socialista entender que tem
melhor candidato, não me vou

impor", garante à SÁBADO duran-
te uma conversa agendada que
decorreu na Assembleia Municipal
de Lisboa. Nesse dia, Costa substi-
tuiu Pedro Cegonho, o líder da

junta de Campo de Ourique. Mas

chegou 30 minutos atrasado à
sessão municipal, já depois do mi-
nuto de silêncio em homenagem à
escritora Agustina Bessa-Luís.

Com a não recandidatura de

Cegonho à presidência de Campo
de Ourique, há quem diga que
alguém anda a tratar de abrir
caminho para tornar Pedro Costa
candidato às autárquicas de 2021.
"Não tenho dúvidas de que este

jam a prepará-lo para ser o próxi-
mo presidente da junta", assegura
à SÁBADO uma fonte socialista.
Um deputado da oposição corro-
bora e acrescenta que isso é evi-
dente para quem estiver mais
atento: "Tem ido a todas as as-
sembleias municipais este ano,

enquanto substituto legal de Pe-
dro Cegonho, e durante as assem-



bleias da freguesia, o presidente
costuma passar-lhe a palavra di
retamente."

O próprio presidente da junta não

nega à SÁBADO que o delfim este-

veja a ser preparado: "Saber liderar
é saber delegar e partilhar conheci-
mento para que haja continuidade.
Eu, enquanto militante, acho que
ele tem todas as capacidades."
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O padrinho Duarte Cordeiro
A adolescência de Pedro Costa
mistura-se com a vida do PS.

Estudou no Liceu Passos Manuel,
mas terminou o secundário no

Colégio Moderno, propriedade
de Mário Soares e Maria Barroso.
Fez a campanha legislativa de Jo-
sé Sócrates em 2004, onde viria
a conhecer "o grande amigo"
Duarte Cordeiro, atualmente
secretário de Estado Adjunto
e dos Assuntos Parlamentares.

À semelhança do pai, entrou
na Juventude Socialista (JS) com
14 anos, tendo como proponentes
precisamente Cordeiro e Francis-
co César, filho do presidente
do PS. Mas com 17 anos já tinha
várias outras campanhas no
currículo: a de Mário Soares às

presidenciais em 2006. as autár-
quicas intercalares de 2007, em

que o pai, António Costa, foi elei-
to presidente da Câmara de Lis-
boa, e a do "sim" no referendo à

despenalização da Interrupção
Voluntária da Gravidez.

"Foi nas campanhas eleitorais

que conheci melhor o Pedro Cos-
ta, quando ele tinha 15 ou 16 anos.
Ele sempre foi uma boa compa-
nhia e alguém muito participativo
e com um sentido crítico muito

apurado", diz Duarte Cordeiro à
SÁBADO. Passados 13 anos desde

que assinou a ficha de militante
do jovem autarca, Cordeiro é hoje
vizinho de Costa em Campo de

Ourique. "É meu vizinho da fren-
te, eu moro de um lado, ele do
outro. Tanto ao nível pessoal
como profissional, temos uma
boa relação. Ele foi o presidente
da concelhia em todos os anos
em que eu fui autarca em Lisboa",
salienta Pedro Costa.

Para o pequeno Costa tudo O



O mudou ao entrar na Faculdade
de Direito da Universidade de

Lisboa (FDD: virou à direita nas

convicções e nos amigos. "Afas-
tei-me da JS para ser dirigente es-

tudantil, foi um período de refle-
xão com algumas aproximações à

direita", admite. Fez amizade com
os atuais número um e dois da Ju-
ventude Popular e chegou a dire-

ção da Associação Académica da

FDL, alinhando com jotas do PSD.

"O Pedro não é socialista, é um
liberal utópico em toda a aceção
do termo. É um tipo empreende-
dor que não gosta de ser escravi-
zado e um criativo com um rasgo
de inteligência. Nos costumes é

muito mais progressista do que
conservador", diz Francisco Ro-

drigues dos Santos, atual presi-
dente da |uventude Popular. E

conclui: "Já lhe disse isso várias
vezes e ele responde-me sempre
com um riso bonacheirão, con-
cordando sem o dizer."
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Os negócios falhados e o PSD
0 espírito empreendedor viu-se
durante esse tempo, mas os resul-
tados foram desastrosos.- abriu o

bar Winston com dois amigos,
um deles o centrista Francisco La

plaine. Em 2013, criou uma marca
de roupa com os amigos, a Pyra-
mid Collective, e em 2016 investiu
num projeto de um amigo de mo-
las para melas. Hoje em dia, tem

apenas um participação minoritá-
ria de 7,50% na marca de roupa
Nuno Correia, que faliu e que será

relançada no futuro por amigos.
Como amigo, Pedro Costa é

"um tipo para todas as ocasiões",

diz Francisco Rodrigues dos

Santos. "Além de bom conversa-
dor e um grande companheiro
de copos, é leal. A nossa amizade
extravasa as ideologias", refere.
Na política, diz que o amigo tem
futuro: "O Pedro teria sempre
uma carreira promissora na polí-
tica independentemente do pai.
Ele tem mérito próprio."

O deslumbramento à direita
acabou depois do Governo
PSD/CDS. Pedro Costa filiou-se
no PS em 2016 após, diz, "ver
a luz": "Percebi que de facto a
reforma do Estado não se podia
fazer com mais cortes nas pen-
sões, mais cortes nos salários e

cortes nas transferências para
as autarquias."

As eleições europeias
Pedro Costa foi o diretor
adjunto da campanha do PS

Este ano, o filho de António
Costa foi corvidado por Pedro
Marques e Ana Catarina Men-

des para fazer parte da direção.
O diretor de campanha, João
Azevedo, diz à SÁBADO que
Costa foi uma surpresa: "É nui-
to focado e de consensos." Por

exemplo, até dialogou com ou-
tros partidos para desbloquear
conflitos de agenda.

Começou na junta d0... primo
Três anos depois de se filiar no

partido do pai, Pedro Costa já
teve duas experiências autárqui-
cas. Primeiro na junta do primo
António Cardoso, em São Domin

gues de Benfica, enquanto inde-
pendente. E em 2017, em Campo

de Ourique, onde reside com a
mulher e se apaixonou em defini-
tivo pela vida autárquica.

Foi eleito em terceiro na lista

mas acabou por ascender após a
número dois, Susana Ramos, mu-
lher de Duarte Cordeiro, passar
para a presidência da mesa da as-
sembleia de freguesia. Ficou com
o pelouro da Higiene Urbana, que
detém a maior fatia da despesa
da freguesia, quase 705 mil eu-
ros/ano. "Temos feito a aquisição
de mais meios mecânicos, substi-
tuímos as varredoras a gasóleo por
varredoras elétricas, aumentámos
o número de roçadeiras, aumentá-
mos o quadro de pessoal, por
exemplo", diz orgulhoso.

Para a junta de freguesia levou o

amigo da JS Daniel Nunes, que foi
contratado para fazer "assessoria
técnica ao pelouro de higiene
urbana", num contrato de valor
global de 7.800 euros (mais IVA).
Costa já o tinha levado para a

freguesia de São Domingos de

Benfica, para o ajudar na área do

empreendedorismo, num contrato
anual de 18.450 eúros (15 mil
euros mais IVA).

"Licenciou-se em comunicação
e cultura, tem uma pós-gradua-
ção em Marketing Digital, que é

outro dos pelouros que eu tenho",

justifica Pedro Costa, salientando

que a escolha foi natural: afinal
conhece o amigo desde os 14

anos, quando estavam os dois na
Juventude Socialista. O


