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António Costa cozinhou cataplana de peixe no programa de Cristina Ferreira

"O objetivo da classe
política democrática
é ganhar votos"

Especialista diz que presença de Costa no "Programa da Cristina"
dá "sequência àquilo que outros elementos da classe política já fizeram"
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O primeiro-ministro, António
Costa, surpreendeu tudo e todos

ao se apresentar no programa
televisivo de entretenimento de
Cristina Ferreira na SIC. De aven-

tal no balcão da cozinha do "Pro-

grama da Cristina", o primeiro-
ministro preparou uma catapla-
na de peixe. A conversa não deu

espaço para se abordarem gran-
des assuntos políticos e a face-

ta mais pessoal de Costa foi o
foco principal da conversa.

Esta é a primeira vez que se

vê o primeiro-ministro a cortar
batatas, cebolas e tomates ao
mesmo tempo que fala da sua
infância e do seu quotidiano e,

por essa razão, levantou-se a

questão: será que os políticos
gostam de mostrar o lado mais

pessoal para lembrar aos elei-
tores de que eles são como qual-
quer outro cidadão comum?

Contactado pelo i, António Cos-

ta Pinto, politólogo no Institu-
to de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa, explicou
que a presença dos políticos nes-

te tipo de programas acontece

por motivos muito simples: "Em

primeiro lugar para contactar
segmentos do eleitorado" e, em

segundo lugar para passar a

imagem "de homem ou de
mulher comum".

O especialista considera ainda

que a presença do primeiro-minis-
tro no programa da estação de

Carnaxide não é surpreendente.
"A questão do 'Programa da Cris-

tina' tratase apenas de dar sequên-

cia àquilo que outros elementos
da classe política já fizeram",
esclareceu, dando o exemplo da
chamada que o Presidente da

República fez em direto para a

apresentadora e de Assunção
Cristas ter cozinhado arroz de
atum. "Num certo sentido, ao ir
ao 'Programa da Cristina' Antó-
nio Costa não acrescenta nem
tira nada a uma prática corren-
te da elite política", completou.

O primeiro-ministro é muitas
vezes acusado "de uma distân-
cia grande em relação à socie-

dade", referiu, e, portanto, a sua

participação em programas des-

te género ajuda a diminuir essa

distância, porque "remete para
a vida quotidiana, para o lado
não político dos políticos".

Questionado se esta situação
poderia, de alguma maneira, ser
uma espécie de estratégia para
ganhar votos, visto que estamos
em ano eleitoral, o politólogo
disse que "é esse o objetivo". "O

objetivo da classe política demo-
crática é ganhar votos e, portan-
to, é o ir à feira, à exposição do

Alentejo, a uma feira de gado

para contactar certos elemen-
tos do eleitorado (...), participar
nas redes sociais" faz parte da
vida política, exemplificou.

Contudo, o especialista fez a
ressalva de que os objetivos dos

políticos não estão sempre rela-

cionados com os votos. Existem
três objetivos, elucidou o poli-
tólogo. O primeiro é "aumen-
tar a notoriedade", o segundo
é "gerir a sua carreira política"
- razão pela qual alguns políti-
cos lideram espaços de comen-
tários televisivos. E, por fim,
ganhar votos, "caso queiram
lugares de eleição".

reações Já várias figuras polí-
ticas marcaram presença no

programa de Cristina Ferreira,
mas a de António Costa não pas-
sou em branco nas redes sociais.

"Já só falta o Marcelo Rebelo
de Sousa ir lá fazer a famosa
Vichyssoise", escreveu Pedro
Ventura da CDU. Duarte Mar-
ques, do PSD não perdeu a opor-
tunidade de avaliar quem cozi-
nha melhor: "Uma coisa é cer-
ta, António Costa parece ser
melhor cozinheiro do que Assun-

ção Cristas".

"Cumpre-nos notar que tam-
bém aqui se notam os dois pesos
e duas medidas existentes na
sociedade portuguesa: se um
Presidente da República telefo-

na para o programa, o país qua-
se vem abaixo com um enorme
coro de censuras. Se um primei-
ro-ministro lá vai fazer uma cata-

plana, o país desfaz-se em cum-

primentos elogiosos", referiu o

Aliança, de Santana Lopes.

A participação
neste tipo de

programas ajuda
a "contactar com

o eleitorado"

Redes sociais não
deixaram passar

em branco a
presença de Costa

no programa



O telefonema
do Presidente

A estreia do "Programa da
Cristina", um espaço de
entretenimento da SIC

apresentado por Cristina

Ferreira, ficou marcado na
história da televisão.
Primeiro a apresentadora
surpreendeu tudo e todos com
o primeiro convidado que levou
à sua casa. Luís Filipe Vieira foi

a primeira cara conhecida a

estrear-se no espaço de

entretenimento. E como se não
bastasse o nome do convidado
ser de peso, o primeiro

programa será sempre
lembrado pelo telefonema feito

em direto pelo Presidente da
República (PR), Marcelo Rebelo
de Sousa. O Presidente decidiu
ligar à apresentadora para lhe

enviar "um beijinho". "Está?

Daqui é Marcelo Rebelo de
Sousa. Interrompi aqui uma
reunião que tinha e espreitei
para ver o seu primeiro

programa e, como ao longo da
vida, estive várias vezes

consigo quando arrancou com
novas fases da sua vida, queria
desejar-lhe muitas felicidades e
enviar-lhe um beijinho", disse
na altura Marcelo. Cristina

Ferreira, que a princípio pensou
tratar-se de uma brincadeira,
acabou por ficar emocionada
com as palavras do chefe de
Estado. O PR desejou ainda a
Cristina Ferreira "o mesmo
sucesso que teve noutras fases
da sua vida", o que levou a
apresentadora a agradecer a
Marcelo por "ser o Presidente
de todos os portugueses".

Cristas e a receita
de arroz de atum

Assunção Cristas, presidente
do CDS, foi a primeira política
a estrear-se no espaço
televisivo da estação de
Carnaxide. E como não podia
faltar, a líder do CDS vestiu-
se a rigor para marcar
presença na casa de Cristina
Ferreira: com um avental e
por trás da bancada da
cozinha a deputada preparou
um arroz de atum - um prato

que classificou como uma
solução simples, fácil e rápida
de se fazer.
"Quando não há tempo, não
há nada em casa, não
descongelámos nada, há

sempre latas de atum e polpa
de tomate, há sempre arroz,
água e sal e está feito. E os
miúdos adoram", justificou a
líder centrista no programa.
Durante a preparação do seu
prato, a presidente do CDS
revelou nunca ter tido
"tendência para a cozinha",
porque sempre achou que há

"coisas mais interessantes

para fazer". No entanto,
admitiu: "Quando é preciso lá

estou".
De fora da conversa com
Cristina Ferreira ficou a
política, optando por mostrar
o lado mais pessoal de
Assunção Cristas. Até

porque, segundo a
apresentadora, o objetivo do

programa é dar a "conhecer
quem está ao comando dos
nossos destinos e que de

alguma forma pode mudar os
nossos destinos".

Marques Mendes
surpreendido
pela família

Luís Marques Mendes, o atual
comentador da SIC, não vestiu
o avental nem meteu as mãos
na massa, mas no programa
de Cristina Ferreira não

poderia faltar um momento de
emoção e o comentador
político acabou por ser

surpreendido pela sua família.
"Quando recebi o seu
convite, confesso, tive algum

receio", afirmou Marques
Mendes, que logo de seguida
elogiou a apresentadora,
dizendo que a considerava
um "verdadeiro talento".
Poucos minutos de conversa
tinham passado quando
Marques Mendes foi

surpreendido pela sua mulher,
Rosa Sofia, que admitiu que
não gosta de aparecer
publicamente. Falando um

pouco sobre si, o comentador
contou que a política é algo
que "desgasta e incomoda".
"Preenche muito tempo.

Durante os meus dez
primeiros anos de governo
nasceram os nossos três
filhos. Nesse período, que foi

muito exigente, a minha
mulher fez tudo. Foi mãe, pai,
tudo", completou. Mas as

surpresas não se ficaram por
ali. No final do programa, o
comentador foi surpreendido
com a presença da filha e da
neta. "Isto é uma completa
surpresa", referiu. No final, o
comentador voltou a elogiar
Cristina Ferreira: "O seu
talento é mesmo invulgar".

A origem de
Marisa Matias

Longe do balcão da cozinha, a
entrevista à eurodeputada do
Bloco de Esquerda, Marisa

Matias, serviu para dar a
conhecer as suas origens.
Natural de Alcouce, Coimbra, a
eurodeputada admitiu quer ter
vivido numa localidade mais

pequena do que a capital a
formou enquanto pessoa. "A

nossa perspetiva do mundo é
muito diferente (...). A forma

como crescemos, como
somos educados obviamente
determina as pessoas que
vamos ser", disse, recordando

que teve uma infância feliz
muito ligada à agricultura.
"Logo a seguir ao 25 de abril as

pessoas [na aldeia] dependiam
muito da agricultura para a
subsistência", reiterou. Nessa-

altura, Marisa revelou que
ajudava bastante os seus pais.
E as surpresas não faltaram no

programa. Cristina Ferreira foi

falar com a mãe da

eurodeputada, que confessou

que Marisa sempre foi uma .

pessoa muito animada, boa
aluna e que sempre teve um
caráter reivindicativo. Um dos
vizinhos era comunista e
Marisa Matias gostava de
discutir temas com ele,
confessou a mãe. "Achas que
foi aquele vizinho que te pôs o
bichinho da política?",
questionou Cristina Ferreira.

"Seguramente contribuiu

muito", respondeu Marisa
Matias. No final, confessou que
se sentiu "muito em casa"
durante a entrevista.


