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professora primária chamava-lhe "Mafaldinha, a contestatária

e a defensora dos oprimidos". "Metia-me sempre em guerras

que não eram minhas. Tentava sempre defender os outros",

conta Patrícia Gaspar, o rosto da Proteção Civil nos incêndios

de 2017 - uma experiência que "não teve nada de bom". Mas

"houve lições aprendidas", garante, em entrevista à jornalista

Filipa Lino. A 2o Comandante Operacional Nacional diz que os

serviços de proteção civil jamais conseguirão ter um bombeiro

atrás de cada pessoa ou de cada árvore. Que há uma mudança

que tem de ser operada ao nível da mentalidade. "Vamos ter

a necessidade de desenvolver abordagens cada vez mais

integradas, com grande ligação à comunidade científica e

que tem de ser melhorado do lado dos cidadãos". Filha de um

contra-almirante, PATRÍCIA GASPAR integrou a Marinha depois

de se ter formado em Relações Internacionais. Foi espia no

Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa Militar, onde

esteve envolvida na autodeterminação de Timor-Leste,
recorda na mesma entrevista.

Quais as relações entre a crise internacional de 1929 e as

mudanças em Portugal neste período? "Em que medida a crise

influenciou a emergência de um novo Estado autoritário?

Como foi recebida a Grande Depressão na produção

intelectual, na opinião pública (e na censura), nas múltiplas

estéticas da literatura, das imagens e dos sons? Apesar

dos seus efeitos brandos, não terão existido regiões, ou

setores de atividade, particularmente atingidos pela crise

e o desemprego?". Estas questões vão ser debatidas no
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congresso "CRISE DE 1929 E GRANDE DEPRESSÃO EM PORTUGAL: dinâmicas

globais e impactos locais", a 29 e 30 de outubro de 2019,

na Biblioteca Nacional, evento organizado pelo Instituto

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pelo

Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH.

Passados 90 anos sobre o "crash" da bolsa de Wall Street,

estudiosos da história económica juntam-se

para analisar os efeitos de "1929" no País. ™


