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Obama "mais cerebral do queObama "mais cerebral do que
emocional". O que ele disse no Porto?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

"J"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
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.

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

Bernardo Pires de Lima
06 Julho 2018 — 18:08
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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.
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OUTROS CONTEÚDOSOUTROS CONTEÚDOS

REINO UNIDO

DN+ DN+ EUA e Reino Unido: será aEUA e Reino Unido: será a
relação ainda especial?relação ainda especial?

A VOZ DOS ANJOS

DN+ Silly season? Qual
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."

AS ESTREIAS DA SEMANA

DN+ DN+ As estreias: do cinemaAs estreias: do cinema
francês a Javier Bardem comofrancês a Javier Bardem como
Pablo EscobarPablo Escobar

PARLAMENTO

DN+ DN+ Estado da Nação. CostaEstado da Nação. Costa
enfrenta debate mais isolado doenfrenta debate mais isolado do
que nuncaque nunca

MUNDIAL 2018

DN+ DN+ "Já merecíamos ter ido à"Já merecíamos ter ido à
final do Mundial em 1998"final do Mundial em 1998"

ACONTECEU EM

DN+ DN+ São Tomé é independenteSão Tomé é independente

ROBÔ

DN+ HEXA: o robô-
aranha que cuida das
suas plantas
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.

FESTIVAL AO LARGO

DN+ DN+ Um Violino com 300 anosUm Violino com 300 anos
que vai tocar em Lisboaque vai tocar em Lisboa

CINEMA

DN+ Muita ação no topo
do edifício mais alto do
mundo
Chega às salas Arranha-Céus, um dos
primeiros blockbusters deste verão, com um
protagonista habitual nestas andanças:
Dwayne Johnson.

ENTREVISTA

DN+ DN+ Dino Zo!, lenda daDino Zo!, lenda da
Juventus, aprova CR7: "RonaldoJuventus, aprova CR7: "Ronaldo
é um dos grandes da história"é um dos grandes da história"

GOOGLE

DN+ DN+ Engenheiro da Google:Engenheiro da Google:
"Resolvemos a maioria dos"Resolvemos a maioria dos
problemas de wi-fi"problemas de wi-fi"

IMOBILIÁRIO

DN+ DN+ Mais-valias de casasMais-valias de casas
vendidas a prestações têm de servendidas a prestações têm de ser
pagas no ano da vendapagas no ano da venda
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FC PORTO

Dois nomes em foco na goleadaDois nomes em foco na goleada
do FC Porto à porta fechadado FC Porto à porta fechada

MUNDO

O desafio deste verão? Virar oO desafio deste verão? Virar o
biquíni ao contráriobiquíni ao contrário

EMPRESAS

HBO prepara entrada direta emHBO prepara entrada direta em
Portugal e está a contratarPortugal e está a contratar

INTERNACIONAL

Hackers pirateiam bomba deHackers pirateiam bomba de
gasolina e roubam 2 mil litros degasolina e roubam 2 mil litros de
combustívelcombustível

Quem é a “princesa”, comQuem é a “princesa”, com
ligação à realeza, que vai ter doisligação à realeza, que vai ter dois
filhos com a ex-diretora defilhos com a ex-diretora de
programas da SIC?programas da SIC?

"E desta, quem se lembra?"."E desta, quem se lembra?".
Passado 17 anos, nem VeraPassado 17 anos, nem Vera
Kolodzig a reconheceu. SabeKolodzig a reconheceu. Sabe
quem é?quem é?

MARCAS

Ford vai livrar-se dos carros aFord vai livrar-se dos carros a
gasolinagasolina

SAÚDE

Os efeitos que o ciclismo podeOs efeitos que o ciclismo pode
ter no pénister no pénis

Neste restaurante de Chaves oNeste restaurante de Chaves o
cliente só paga o que quisercliente só paga o que quiser

Pode alugar só para si esta ilhaPode alugar só para si esta ilha
paradisíaca nas Caraíbas - e nãoparadisíaca nas Caraíbas - e não
custa uma fortunacusta uma fortuna

Ronaldo: “A ele os milhões, aRonaldo: “A ele os milhões, a
nós pontapés nos c...”nós pontapés nos c...”

Barcelona: Clientes deBarcelona: Clientes de
prostitutas vão receber multasprostitutas vão receber multas
em casaem casa
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