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ULYSSES S. GRANT
(1869-1877)

Ulysses Grant, antes de se tornar
presidente, teve uma carreira militar.
No entanto, foi a última parte da sua
vida que melhor demonstrou o seu
caráter. Como cidadão comum, Grant
investiu as poupanças de toda a vida
numa corretora, mas depois de um
período de pânico em Wall Street,
ficou com uma dívida de $150,000
(€125 000). Para ganhar dinheiro,
escreveu três artigos para uma revista
sobre as experiências que tinha tido
na Guerra Civil. Enquanto
escrevia, Grant ficou a saber que
tinha um cancro incurável na
garganta. Para pagar aos seus
Grant investiu as
credores e garantir que a sua
poupanças de toda a
vida numa corretora, mas
família ficava protegida após a
depois de um período de
sua morte, assinou um contrato
pânico em Wall Street,
com uma casa publicadora,
ficou com uma dívida de
garantindo 70 por cento das
$150,000 (€125 000).
receitas líquidas da venda da
história da sua vida pessoal. Apesar da dor intensa, Grant escreveu
capítulo após capítulo, terminando o último uns dias antes da sua
morte. O livro Personal Memoirs
Referências
of U. S. Grant (Memórias Pessoais
Salisbury, Ian. “The
de U.S. Grant) gerou vendas
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N

os últimos anos, o Menu do Mordomo de fevereiro tem estado centrado no
casamento e na gestão financeira, visto que o dia dos namorados é neste mês. No
entanto, os americanos também celebram o Dia dos Presidentes em fevereiro, por isso
pensei que seria apropriado analisar alguns presidentes e as suas atitudes e conselhos
sobre dinheiro.
Grande parte da informação seguinte provém do artigo de Ian Salisbury, “The
Smartest, Most Interesting Thing Every U.S. President Ever Said About Money” [A coisa
mais inteligente e interessante que cada presidente dos EUA disse sobre dinheiro].

THOMAS JEFFERSON (MANDATO, 1801-1809)

Um dos nossos pais fundadores, Thomas Jefferson, foi o autor principal da Declaração
de Independência. No decreto de lei da Virgínia sobre a liberdade religiosa, ele escreveu:
“Obrigar um homem a subsidiar com os seus impostos a propagação de ideias que ele
renega e abomina é pecado e uma tirania.” Como presidente, Jefferson lutou contra os
piratas bárbaros e as políticas comerciais agressivas britânicas para fazer avançar os
interesses do seu novo país. Ele comprou a Louisiana, que quase duplicou o
território dos Estados Unidos. Enquanto viveu, a América foi um país
de agricultores, que perfaziam cerca de 90 por cento
da mão-de-obra. Jefferson acreditava
que: “Aqueles que
trabalham a
terra são o povo
escolhido de
Deus.”
Andrey_KZ/iStock/Thinkstock

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

de televisão e orador motivacional. Ainda mais tarde, foi eleito governador da Califórnia e
presidente dos Estados Unidos. Reagan implementou uma série de iniciativas e políticas
económicas, que foram apelidadas de “Reaganomics.” Ele reduziu o consumo interno e os
impostos, enquanto que aumentou as despesas militares. Trabalhou também para diminuir
a desburocratização da Administração Pública. “O governo não é a solução para o nosso
problema; o governo é o problema,” disse ele. As pessoas ainda discutem sobre os méritos
das suas políticas, mas os anos 80 foram tempos de prosperidade. Segundo Reagan: “A
resposta simples é: vamos fazer a tarte maior, e todos
“Agora muitos de nós
recebem uma fatia maior.”

HERBERT HOOVER
(1929-1933)

Da_Ma/iStock/Thinkstock

nazlisart/iStock/Thinkstock

Nascido no Iowa, Herbert Hoover foi o
primeiro presidente nascido a oeste do Rio
Mississippi. Antes de se tornar presidente,
organizou esforços de ajuda humanitária
em várias partes do mundo, onde se inclui a
alimentação de milhões de pessoas na Europa,
durante e após a Primeira Guerra Mundial. Durante
a sua campanha presidencial, disse: “Nós, na América
hoje, estamos mais perto da vitória sobre a pobreza do
que em qualquer momento anterior da História de qualquer
país.” Infelizmente, um ano mais tarde houve uma queda na bolsa
de valores, que — apesar dos seus esforços — levou à pior recessão
económica da História dos Estados Unidos. Se tiver algum valor, eis uma
citação de Hoover sobre a dívida pública: “Há apenas três formas de
fazer frente às contas por pagar de um país. A primeira é a tributação. A
segunda é o repúdio. A terceira é a inflação.”

GEORGE H.W BUSH
(1989-1993)

JIMMY CARTER
Frequentemente conhecido como o “Velho Bush,”
George H.W. Bush é o presidente vivo mais velho do nosso país, e o presidente que
permaneceu casado durante mais tempo. Ele alistou-se no dia do seu 18º aniversário,
e, naquela altura, tornou-se o aviador mais jovem da Marinha dos E.U.. Ele passou por
vários níveis de cargos políticos, trabalhando como embaixador das Nações Unidas e
da República Popular da China, assim como diretor da C.I.A. e vice-presidente sob o
mandato de Ronald Reagan. Durante a sua campanha presidencial, ficou badalado o que
ele disse: “O meu adversário não descarta a hipótese de subir os impostos, mas eu sim. O
Congresso vai pressionar-me para subir os impostos, e eu direi não, eles irão pressionar e
eu direi: ‘Leiam os meus lábios: não haverá novos impostos.’” Contudo, não cumpriu esta
promessa e assinou a subida de impostos. Esta decisão ajudou o orçamento e agora é
elogiada pelos economistas, mas isso custou-lhe o segundo mandato.

“A
primeira
coisa que
todos
temos de
fazer é
aprender a
dizer não.”
GERALD
FORD

RONALD REAGAN (1981-1989)

Ronald Regan iniciou a sua vida laboral como locutor desportivo
numa estação de rádio e, mais tarde, tornou-se ator de cinema, locutor
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HARRY TRUMAN
(1945-1953)

Harry Truman viveu a maior parte dos primeiros anos
da sua vida numa quinta de 243 hectares no Missouri. Como
presidente, implementou o Plano Marshall para reconstruir a
Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Depois de
longos anos de guerra e depressão, orientou com sucesso a economia no
período pós-guerra. Recusou-se a fazer dinheiro com conferências pagas
depois de ter deixado o cargo de presidente. “Nunca me poderia dedicar
a nenhuma transação, por muito respeitável que fosse, comercializada
com base no prestígio e na dignidade do cargo da presidência,” disse ele.
Na realidade, o seu único rendimento, durante algum tempo, foi a sua
pensão mensal do exército de $113 (€94) e o dinheiro que recebia pela
venda das suas memórias. Felizmente, alguns anos depois de ter deixado
o cargo, o congresso aprovou a Lei dos Antigos Presidentes, que concede
uma pensão vitalícia aos ex-presidentes. (A propósito, Gerald Ford foi o
primeiro ex-presidente a ser pago pelos seus discursos, e, desde então,
todos os presidentes têm feito o mesmo.)

têm a tendência a adorar
a autoindulgência e o
consumismo.”

“Se trabalhares arduamente e obedeceres às regras,
deverás ter a oportunidade de ir até onde as capacidades
que Deus te deu te levarem.”
BILL CLINTON

