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Obama "mais cerebral do que
emocional". O que ele disse no Porto?
O investigador universitário Bernardo Pires de Lima, cronista do Diário de Notícias, acompanhou no Coliseu do
Porto a intervenção do antigo presidente dos Estados Unidos

Bernardo Pires de Lima
06 Julho 2018 — 18:08
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Obama: "A má notícia
é que o meu sucessor
no cargo não
concorda comigo"

"J

uan Verde, o seu gestor de campanha, fez-lhe nove perguntas para introduzir os
tópicos de conversa. E Obama, mesmo sem grandes momentos arrebatadores,

terminou a intervenção perante uma plateia que o aplaudiu de pé. Saliento as referências
que fez à necessidade de envolver as novas gerações e de encontrar uma solução para os
media tradicionais.
Numa alusão ao que se passa atualmente nos EUA, disse que a Fox e o New York Times
revelam dois mundos que não encaixam, salientando que não tinha a solução mas que
sabia que os media tradicionais não são apenas negócios, são protetores das nossas

MUNDO

O que acharam os
convidados sobre a
conferência de Obama

democracias.
Vi um Barack Obama simpático, afável, carismático mas muito cansado. Tem um perfil hoje
em dia bastante mais cerebral do que emocional, o que revela um traço que, não sendo
novo para quem o acompanha há anos, ilustra o facto de ser muito melhor em campanha
política do que orador neste tipo de formato.
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que cimeira do clima
"não acaba hoje"

Subscreva as newsletters Diário de Notícias e
receba as informações em primeira mão.
Endereço de e-mail

SUBSCREVER

No jogo de espelhos entre o atual presidente e o anterior, é como falar da água e do vinho.

ASSINAR

Quem esperava um ataque ao presidente Trump ou um discurso aguerrido contra a atual
administração norte-americana, viu um Obama cerebral, sensato, sem precisar de referir o
nome do presidente dos EUA, mas não deixando de identificar os lados perversos da atual
administração.
Obama discursou sobre os vários pontos da agenda internacional, mas olhando sempre
para o lado positivo da política e não apocalítico. Ilustrativo dessa forma de estar é o
exemplo que deu de quando pensou em candidatar-se presidência dos EUA. Perguntou a
Michelle Obama o que ela achava da hipótese, ao que ela respondeu: Odeio a política. Ele
aceitou a observação, salientando que também existe Mandela, Luther King e Vaclav Havel
e que preferia olhar para a política com estes exemplos e não para os perversos.
É nessa altura que chega ao momento mais importante da sua conferência, que também faz
parte da sua fundação, e que passa por inspirar as novas gerações. O exemplo que ele dá é
um ato de humildade quando diz que deve a eleição de 2008 a um grupo alargado de jovens
entre os 20 e 25 anos. Acreditaram que era preciso fazer uma campanha diferente,
utilizando novos recursos, contra todos os fatalismos sobre o sucesso desta receita.
Defendeu que é para esta geração que se deve continuar a abrir as portas da política, das
empresas e da ação cultural, porque se não as agarrarmos corremos o risco de as perder
para o desinteresse político e para franjas ideológicas.
Falou sobre o combate contra as alterações climáticas, que no seu entender está muito mais
vivo para a nova geração do que para a geração dele. Os jovens estão muito mais
conscientes de que é preciso fazer coisas na economia, nas energias renováveis e na
política de uma forma concertada e não entrincheirada. Não devemos perder esta geração,
frisou Obama.
No atual momento de pré-cimeira da NATO e do encontro Trump-Putin, saliento duas
intervenções importantes onde valorizou os esforços da Europa e dos EUA, nomeadamente
com o acordo de Paris. Disse que é preciso não perder as gerações mais novas, não
deixando de fazer um alerta para a necessidade de democratizar o processo de decisão da
Europa para que o discurso anti-elites não dê força aos movimentos nacionalistas".
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Sara Tavaraes
E lá veio ganhar meio milhão de euros enquanto a Fladgate Partnership Vinhos SA (anfitriã e Mecenas do
"trabalhador" Obama) tem precários a produzir nas suas quintas no Douro e paga salários miseráveis aos
seus Trabalhadores das Caves, alguns "à jorna"! - Deviam corar de vergonha, Obama e seu assalariado
da finança - a Fladgate Partnership Vinhos SA
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Maria Rebeca
Ele sempre foi 100% cerebral. Nunca o vi emocional, excepto com as filhas. O mesmo com Michelle. Por
isso conseguiram.
Gosto · Responder · 6 dia(s)
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silly season?
É inevitável, chegam os primeiros dias de
calor verdadeiro, o Parlamento deixa de
parlamentar, os jogadores de futebol trocam
as chuteiras por chinelos de praia e alguém
lá vai buscar a expressão: "Pois é, começou
a silly season."
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Este robô híbrido sabe quando deve colocar
a planta ao sol, escondê-la da exposição
direta e até dança para avisar o utilizador de
quando é preciso regá-la.
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Chega às salas Arranha-Céus, um dos
primeiros blockbusters deste verão, com um
protagonista habitual nestas andanças:
Dwayne Johnson.
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