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O pessimismo
do otimista

E pouco afetivo nos contactos de rua, atabalhoado na dicção,
porém consegue quase sempre "levar a carta a Garcia"
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"O otimista não sabe o que
espera". Apesar de irritante-
mente otimista, na expres-
são cunhada por Marcelo Re-
belo de Sousa, António Cos-
ta escapa à sentença atribuí-
da a Millôr Fernandes. Cada

vez mais desenganado por
sondagens diárias sobre a

possibilidade da maioria ab-

soluta, o secretário-geral do
PS prepara-se para o pior dos

cenários, no entendimento
do partido - uma fraca vota-

ção no PCP e um Bloco de Es-

querda com força suficiente

para empecilhar a governa-
ção e fragilizar a posição ne-

gociai socialista.

Em perfis do primeiro -mi-
nistro, esgotam-se os adjeti-
vos - que é "teso, determi-
nado, obstinado, astuto, ba-

talhador, paciente" -, e elo-

gios de peso: "Muito rápido,
capaz de tocar de ouvido",
diz Marcelo Rebelo de Sou-

sa, recordando o aluno, "o
mais brilhante elemento da

sua geração", refere António

Guterres, "um líder", resu-
me António Lobo Xavier. E

Jorge Sampaio lembra, ain-
da, "a grande inteligência
nas questões de tática ou de

estratégia política". Não
será, portanto, o pior dos ce-
nários pós-eleitorais a atra-
palhar António Costa. "Por
muito difícil que seja, irá dar

a volta", diz quem bem o co-

nhece.
António Costa despertou

cedo para a política. Filho do

escritor, militante comunis-
ta e preso político Orlando da

Costa e da jornalista Maria
Antónia Palia, tinha 14 anos

quando decidiu inscrever-se

na jota socialista. Babush

(menino), chamava-lhe o

pai, de origem goesa, fez a

primeira campanha eleitoral
em 1975, para a Assembleia
Constituinte e daí até hoje
não falhou uma única bata-
lha dos socialistas. Quarenta
e quatro anos de batalhas ex-
ternas e internas que fize-
ram dele exímio na intriga
política.

Licenciado em Direito pela
Faculdade de Direito de Lis-
boa (foi dirigente da Associa-

ção Académica durante dois

anos) tinha talento para as

leis e durante alguns anos foi
político e advogado. Até que,
em meados dos anos 90, es-

colheu, tomando a tempo
inteiro a vocação maior, que
já então o destacava.

Arrojado, dizem dele que
não se fecha em redomas.
Fica como exemplo a candi-
datura a Câmara de Loures

(1993), em despique cerrado

com os comunistas, e a ima-

gem inusitada que marcou

aquela campanha: ele, em
cima de um burro, a compe-
tir com o condutor de um
Ferrari, em plena hora de

ponta. Na Calçada de Carri-

che, levaria a melhor. Nas ur-
nas, apesar da vitória do opo-
sitor, roubaria ao PCP a
maioria absoluta.

É informal, por vezes anár-

quico, mas também focado
e atento aos pormenores. É

conciliador, capaz de fazer

pontes e apaziguar ânimos -
provou-o dentro do partido
e na Câmara de Lisboa, de

onde Helena Roseta recorda
"o hábil negociador" -, mas
também sabe cortar a direi-
to e dar resposta dura, na
hora. Que o diga Guterres, a

quem não atendeu o telefo-
ne numa manifestação de

desagrado, apesar da muita
insistência do então chefe
de Governo.

É pouco afetivo nos contac-
tos de rua, atabalhoado na
dicção, porém consegue qua-
se sempre "levar a carta a

Garcia". Com a mesma pa-
ciência que dedica aos

puzzles. É casado e tem dois
filhos.*


