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Raquel Vaz-Pinto e Bernardo Pires de Lima abordam a
«Administração Hillary»
«Administração Hillary», editado pela Tinta da China, será lançado na quinta-feira, a 29 de setembro, às 18h30,
na Fundação Calouste Gulbenkian, por Clara Ferreira Alves e Teresa Patrício Gouveia. O livro é da
responsabilidade de Raquel Vaz-Pinto e Bernardo Pires de Lima.
«"Administração Hillary" surge menos de cem anos após ter sido concedido direito de voto às mulheres americanas. A partir de uma análise das origens de
Hillary Clinton, das causas por que se bate e da sua carreira política, os especialistas em política internacional Raquel Vaz-Pinto e Bernardo Pires de Lima
apresentam-nos o percurso e o perfil de uma figura que já conquistou um lugar na história: foi a primeira mulher a concorrer à Casa Branca.

Este livro revela ainda uma candidata posta perante o legado de Barack Obama, que não teme o poder militar e que, a nível externo, terá de lidar com a
crescente influência da China, com o caos no Médio Oriente e com os avanços da Rússia de Putin. Se Hillary Clinton chegar à Sala Oval, não terá sido
certamente por ser mulher, nem por ser casada com um ex-presidente dos EUA, mas sim pela sua determinação e habilidade política — terá sido eleita por
ser Hillary.

"Se em 2008 os americanos fizeram história ao elegerem um afro‑americano para a presidência, em 2016 o país poderá voltar a fazer história. Pela
primeira vez nos Estados Unidos, há fortes probabilidades de uma mulher chegar à Casa Branca. Essa mulher chama‑se Hillary Clinton. Foi advogada,
primeira‑dama, senadora e secretária de Estado. Mas se o mundo está agora de olhos postos nela, será que sabemos como Hillary olha para o mundo?"»

Todos os comentários estão sujeitos a moderação. O DD reserva-se o direito de apagar os comentários que não cumpram as regras de utilização. Os
comentários publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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