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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.
No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores,
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com
essa(s) experiência(s) do passado.
Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.
A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das
comunidades, como das capacidades de antecipação e de
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise.
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR
pretende contribuir para esse desiderato.
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José Simão Antunes do Carmo .................................................................. ... 145
Riscos de Inundação noutras Bacias Hidrográficas de Portugal e do Brasil ..... 167
O risco hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia
Isabel Catarina da S. M. Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira ..... 169
Estimativas de caudais de ponta no Parque Natural de Montesinho aplicando
o método SCS
Tamires Bertocco, Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca ............................... 197
Tendências de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de
montanha do NE de Portugal
Vinícius Kenzo Okada, Tomás de Figueiredo, Felícia Fonsecae Maurício
Morerira dos Santos ...................................................................................... 209

7

ÍNDICE

A vala de Alpiarça e o risco de inundação em Almeirim
Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço ...................................................... 225
Inundações urbanas na Amazónia setentrional, Boa Vista-RR-Brasil
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior ................................................................. 249
Gestão do risco de inundações em Petrópolis (RJ - Brasil). Interface entre
diferentes políticas públicas
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira ............................................. 269
Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: estudo de caso
através da observação de imagens
Mário Talaia e Pedro Talaia ................................................................................ 313

p r e f á ci o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compreendido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.
À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados.
Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais,
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001,
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas.
Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
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Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais,
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também,
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos.
Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”.
No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros
climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade.
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior
10

número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira
até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego,
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.
José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos,
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da
Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual,
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois,
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto,
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais
atuais no domínio da previsão, seja meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.
No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram
296 cheias, 32 classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os
impactos mais relevantes, salientam a perda de vidas humanas, o isolamento das
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária,
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.
Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que,
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades nãoestruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.
O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O
Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.
No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio
Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego.
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada.
A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco
hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural,
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem.
Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco,
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no
Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências
de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de
Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento,
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável,
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.
No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em
Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo
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na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.
Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente,
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações
em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza,
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso,
o de Unidades de Conservação, na gestão do risco de inundações em Petrópolis.
A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da
observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos,
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco,
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores,
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de resposta dos meios de
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.
Coimbra, 14 de novembro de 2021.
Adélia Nunes
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Resumo: A partir de bases documentais históricas e registos hidrométricos
foram estudadas 296 cheias, para o intervalo de tempo entre 1200
a 2021. Destas cheias, 32 foram classificadas de catastróficas e 60 de
extraordinárias, que ocorreram, particularmente, no Inverno (dezembro
a fevereiro). Estas cheias causaram impactos negativos muito significativos nos sistemas sociais, económicos e ambientais, nomeadamente
com perda de vidas humanas, isolamento das populações, situações de
insalubridade e doença, perdas agrícolas e na pecuária, destruição de
infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
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conventos e comércio. Os registos históricos reportam inclusivamente
vários períodos de fome em Coimbra e nas localidades ribeirinhas.
Embora a maioria das cheias com impactos excecionalmente elevados
tenham ocorrido em regime fluvial pristino, em virtude do maior intervalo de tempo coberto, os registos históricos e hidrométricos mostram
que continuam a verificarem-se cheias excecionais e muito danosas no
período pós projeto de aproveitamento hidroelétrico e hidroagrícola,
como o testemunham as cheias de 2001 e 2019. Assumindo que eventos
desta natureza poderão ocorrer no futuro, verifica-se a necessidade de
adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Mondego
a esta realidade, de forma a mitigar os eventuais danos e prejuízos.
Palavras‑chave: Rio Mondego, cheias, impactos.

Abstract: Historical documentary sources and hydrometric records were used to
study 296 floods that occurred in the period from 1200 to 2021. Of
these floods, 32 were classified as catastrophic and 60 as extraordinary,
occurring particularly in winter (December to February). These
floods had very significant negative impacts on social, economic
and environmental systems, including loss of human life. They cut
off populations and caused illness, agricultural and livestock losses,
and destroyed hydraulic infrastructure and communication routes,
houses, churches, convents, and commercial establishments. Historical
records even report various periods of famine in Coimbra and in the
riverside localities. Although most of the floods with exceptionally
high impacts occurred in the pristine fluvial regime, due to the greater
interval of time covered, the historical and hydrometric records show
that exceptional and very damaging floods continue to occur in the
post-project period of hydroelectric and hydro-agricultural exploitation,
as borne out by the floods of 2001 and 2019. Assuming that events
of this nature can occur in the future, there is a need to adapt the
current management system of the Mondego River Hydrographic
Basin to this reality to mitigate possible damage and losses.
Keywords: River Mondego, floods, impacts
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Introdução
Diversos cientistas e organizações internacionais têm reconhecido que os
desastres induzidos por processos naturais estão a aumentar em frequência,
intensidade e magnitude, nomeadamente os de origem hidroclimática, com o
aumento da probabilidade da ocorrência de eventos extremos, como as cheias e
as secas, particularmente nas regiões temperadas. As cheias podem comprometer
o desenvolvimento social e económico das comunidades, pois têm a capacidade
potencial de causar impactos negativos a nível social, económico e ambiental, à
escala local, regional, nacional e global. Estes eventos, causam a perda de vidas e
feridos, a deslocação de populações, danos no ambiente, nas infraestruturas, nas
habitações, no património cultural e elevados prejuízos no tecido económico.
Com efeito, as inundações são o risco natural responsável pelas maiores perdas
económicas a nível mundial e na União Europa os custos económicos dos perigos
de origem hidrológica ascenderam a cerca de 166 mil milhões de euros entre 1980
e 2017, o que equivale a cerca de um terço das perdas decorrentes de processos
climáticos que desencadeiam alterações nos padrões de precipitação e nas condições
meteorológicas (European Environmental Agency, 2003; Hall et al., 2014;
UNISDR, 2015; Wallemacq et al., 2018; TCE, 2018).
As cheias e consequentes inundações1 são consideradas um dos desastres mais
comuns da Europa, causando grandes perdas e vítimas. As cheias tornaram-se mais
frequentes na Europa desde 1985, com o aumento das de maior severidade. Nos
últimos anos, as cheias repentinas, com dimensão média a elevada, representam
mais do dobro das registadas no final da década de 1980 (TCE, 2018). As cheias na
Europa podem tornar-se de futuro, ainda, mais frequentes e severas. Esta situação
tenderá a ser mais gravosa num cenário de alterações climáticas, com períodos de
maior expressão da precipitação intensa num intervalo curto de tempo (tal como
1

Hipólito, J e Vaz, A. (2013, p. 483) definem cheia como o “[…] fenómeno hidrológico extremo,
causado por precipitação intensa de duração mais ou menos prolongada na Bacia Hidrográfica ou
em parte dela, originando caudais que excedem a capacidade de vazão do leito menor”. No presente
trabalho considera-se inundação como a consequência da cheia, com a submersão dos terrenos
adjacentes à linha de água, cuja dimensão espacial depende da magnitude dos caudais, da
geomorfologia e da natureza da ocupação antrópica do território.
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expresso frequentemente pelas curvas de Intensidade-Duração-Frequência), em
linha com as atuais manifestações destes processos na Europa Mediterrânica e
Central. Sem considerar as secas, as inundações são o risco meteorológico mais
perigoso para os países mediterrânicos, seguido pela ocorrência de tempestades de
vento e granizo. Isso deve-se não apenas à sua elevada frequência, mas também à
vulnerabilidade criada por várias atividades humanas (Barredo, 2007, 2009; Glaser
et al. 2010; Llasat et al. 2010, Hall et al. 2014).
Entre 1998 e 2009, a Europa sofreu mais de 213 grandes inundações, incluindo
as inundações catastróficas ao longo dos rios Danúbio e Elba no verão de 2002, que
causaram grandes prejuízos. Entre 1998 e 2009, as inundações na Europa causaram
1126 mortes, a deslocação de cerca de meio milhão de pessoas e pelo menos 52
mil milhões de euros em perdas económicas seguradas. Em maio e junho de 2013,
acontecimentos semelhantes mataram pelo menos 26 pessoas e causaram prejuízos
superiores a 13 mil milhões de euros em sete Estados-Membros.
Mais recentemente, em menos de duas semanas, em maio e junho de 2016, as
inundações mataram pelo menos 18 pessoas e causaram prejuízos superiores a 3,7 mil
milhões de euros em nove Estados-Membros (TCE, 2018). Em outubro de 2020, as
cheias que ocorreram no sul de França e norte de Itália causaram 25 mortos. Em julho
e agosto de 2021 aconteceram grandes cheias na Alemanha, Suíça, Áustria, Bélgica,
Luxemburgo e Países Baixos. Estas cheias causaram milhões de euros de prejuízos,
especialmente as cheias catastróficas que aconteceram na Alemanha e na Bélgica, onde
perderam a vida, respetivamente, 205 e 43 pessoas (EM-DAT, 2022)2.
Em Portugal as grandes cheias ocorrem, essencialmente, nas grandes bacias
hidrográficas do Douro, Tejo, Mondego, Vouga e Guadiana e em menor expressão
nas do Minho e Sado. Segundo a base de dados internacional EM-DAT (2022),
entre 1967 e 2015 em Portugal foram identificados 14 eventos de cheias, dos quais
resultaram 597 vítimas mortais e 53534 pessoas afetadas.
Em janeiro de 1962 ocorreram grandes cheias no Mondego e Douro e em
fevereiro de 1969 no Tejo e Sado. Mas são as grandes cheias do rio Tejo, de 10 a 13

2 Com

base no cumprimento de um dos seguintes critérios: 10 ou mais vítimas mortais; existência de
100 ou mais pessoas afetadas; declaração do estado de emergência ou pedido de ajuda internacional.

78

de fevereiro de 1979, consideradas as maiores do século XX para este rio, aquelas
que causaram maior grau de destruição, com destaque para: 2 mortos, dez mil
pessoas evacuadas, povoações isoladas, diques destruídos, captações e estação de
bombagem da água destinada a Lisboa afetada, com colapso no abastecimento de
água a Lisboa, cortes no fornecimento de energia elétrica, estradas e caminho de ferro
interrompidos (Loureiro, 2009; Hipólito e Vaz, 2013). Em termos de mortalidade
foi, contudo, a cheia rápida que ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 1967
na região de Lisboa, a que teve consequências mais catastróficas para as populações
afetadas, com cerca de 700 vítimas mortais (Amaral, 1968; Rebelo, 2001 e 2010;
Ramos e Reis, 2001).
Mais recentemente, outros eventos de cheia causaram elevados prejuízos, com
pessoas evacuadas e mortos: dezembro de 1981 na região de Lisboa; novembro de
1983 nas regiões de Lisboa, Cascais e Loures, com 10 mortos; dezembro de 1989
nos rios Douro e Tejo; novembro de 1997 nas Bacias de Baixo Alentejo, com 11
mortos; inverno de 2000/2001, excecionalmente chuvoso, afetando principalmente
os rios Douro, Tejo e Mondego, com cerca de 10 mortos e milhões de euros de
prejuízos (Hipólito e Vaz 2013), para além da tragédia do colapso da Ponte Hintze
Ribeiro, que fazia a ligação sobre o Rio Douro entre as localidades de Castelo de
Paiva e Entre-os-Rios, que resultou na morte de 59 pessoas, em 4 de março de 2001
(CMCP, 2022). A cheia ocorrida no rio Mondego em dezembro de 2019 obrigou
à evacuação de cerca de 3000 pessoas e causou a destruição em infraestruturas
hidráulicas do Aproveitamento Hidráulico do Baixo Mondego, cuja recuperação
custou cerca 11,1 milhões de euros.
As cheias do rio Mondego, em Coimbra e no Baixo Mondego, são um problema
secular e fazem parte integrante da história hidrológica deste rio, marcada, por vezes,
por eventos de grande magnitude e severidade. Como escreveu o Padre Estevão Cabral
(1791, p. 205), em “Memória sobre os danos do Mondego nos Campos de Coimbra”:
“Depois que o Mondego lava a Cidade de Coimbra, não há quem
não saiba, que ele entra de repente nos seus campos planos, e nos mesmos
corre sete léguas até ao mar: mas a história destas sete léguas, se alguém
com miudeza a escrever, não poderia ser senão dolorosíssima...”.
79

Muitas foram, desde a Idade Média até à Idade Contemporânea, as decisões
tomadas pelas estruturas administrativas do Estado com o objetivo de mitigar
os efeitos destruidores das cheias, nomeadamente de: natureza legislativa e
regulamentar; estudos e projetos; obras de regularização do rio Mondego e proteção
aos campos e localidades; recuperação das infraestruturas e dos campos agrícolas;
apoios às vítimas.
De facto, a ocorrência de cheias é um dos maiores riscos naturais do território
de Coimbra devido ao seu elevado grau de suscetibilidade, pelo que é fundamental
conhecer o passado histórico das cheias do Mondego, compreender o presente a
partir da análise e interpretação dos eventos recentes e projetar o futuro através da
implementação de um sistema de gestão da bacia, que permita uma resposta mais
competente aquando da ocorrência de eventos extremos. Assim, como contributo
para este objetivo, procede-se à identificação, caraterização e análise dos impactes
das grandes cheias do Mondego nos últimos 700 anos.

Bacia hidrográfica do rio Mondego
Caraterização física
O rio Mondego nasce na Serra da Estrela a 1525 metros de altitude (Corgo da Mós),
Concelho de Gouveia, percorrendo 258 km antes de desaguar no Oceano Atlântico, a
Sul da cidade da Figueira da Foz. A Bacia Hidrográfica do rio Mondego (BHM), com
uma área 6 645 km2, está situada na região centro de Portugal, inserida entre as bacias
dos rios Vouga e Douro, a Este e a Norte, e as bacias dos rios Tejo e Lis, a Sul (Martins,
1940, Cunha et al., 1997 a, b; INAG, 2000; ARHC, 2012; APA, 2016).
Os principais afluentes do Mondego são, na margem direita, o rio Dão, a ribeira
de Mortágua e rio Foja, e na margem esquerda os rios Alva, Ceira, Ega, Arunca e
Pranto (fig. 1).
Do ponto de vista geomorfológico, a bacia hidrográfica do Mondego desenvolve-se ao longo de duas das principais unidades geológicas e morfo-estruturais
do território continental de Portugal: o Maciço Hespérico até ao meridiano de
80

Coimbra; e, para jusante até ao Atlântico, em terrenos da Orla Mesocenozóica
Ocidental (INAG, 2000; Feio e Daveau (org.), 2004; ARHC, 2012; Pereira et
al., 2014)

Fig. 1 - Enquadramento geográfico da Bacia Hidrográfica do rio Mondego.
Fig. 1 - Geographical contextualization of the River Mondego Watershed.

O regime hidrológico do rio Mondego é muito irregular, em grande parte devido
à distribuição temporal da precipitação, mas também devido ao papel desempenhado
pela impermeabilidade das rochas e pela morfologia do sector superior da bacia
hidrográfica na geração do escoamento. Efetivamente, a passagem brusca do rio para
uma planície aluvionar ampla, depois de percorrer uma série de vales inclinados e
estreitos que favorecem a drenagem rápida da bacia a montante de Coimbra, confere
ao regime de escoamento na bacia características torrenciais. Em regime pristino,
antes das intervenções antrópicas na bacia hidrográfica do rio Mondego, os caudais de
cheia podiam atingir em Coimbra valores da ordem dos 3000 m3/s, muito superiores
aos caudais de estiagem, da ordem de 1 m3/s, para um caudal médio anual de 80 m3/s
(Martins, 1940; Lourenço 1986; INAG, 2000; ARHC, 2012).
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Sistema constituído pelas barragens da Aguieira-Raiva-Fronhas-Açude
Ponte de Coimbra
Atualmente, o controlo e a proteção contra cheias e inundações em Coimbra e
no Baixo Mondego, assentam no sistema constituído por: complexo de barragens
da Aguieira-Raiva-Fronhas-Açude Ponte de Coimbra; Leito Central de 36 km
de extensão a jusante de Coimbra, limitado por dois diques longitudinais, com
4 descarregadores de cheia (3 de diques de sifão e 1 dique fusível) localizados
no dique longitudinal direito, e uma capacidade de escoamento para cheias com
probabilidade de ocorrência centenária; Leito Periférico Direito e Leito Periférico
Esquerdo; Estação Elevatória do Foja (INAG 2000; Lourenço, 1986; Sanches,
1996; Lencastre, 2004).
Este complexo hidráulico (fig. 2), do Plano Geral do Aproveitamento Hidráulico
do Mondego, entrou, maioritariamente, em funcionamento na década de 80 do
século XX, com objetivo, entre outros, de controlar os caudais líquidos afluentes
a Coimbra, reduzindo o caudal de cheia centenária de 3663 m3/s para 1200 m3/s
e com 2000 m3/s para cheia milenar amortecida (INAG 2000; Lourenço, 1986;
Sanches, 1996; Lencastre, 2004).

Metodologia
As cheias catastróficas ocorridas nas últimas décadas na Europa alertaram para
a necessidade da elaboração de bases de dados hidrológicos que abranjam grandes
períodos temporais. A avaliação de riscos de cheias futuras, especialmente tendo
em consideração as recentes mudanças climáticas, pode ser significativamente
melhorada com o conhecimento de eventos históricos, nomeadamente, nos casos
em que continue a existir uma probabilidade significativa para a ocorrência futura
de eventos semelhantes (UE, 2007).
De acordo com Santos (2015) as bases de dados de eventos e de perdas constituem,
portanto, uma ferramenta fundamental para a avaliação da vulnerabilidade e dos
elementos expostos. Consideramos, mesmo, que são, também, um elemento
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Limite da Bacia Hidrográfica do Rio Mondego

Fig. 2 - Principais estruturas hidráulicas da Bacia Hidrográfica do rio Mondego com
funções no controlo dos caudais de cheia.
Fig. 2 - Main hydraulic structures with a peak flood control function of the
River Mondego Hydrographic Basin.

importante para a quantificação do risco, para a sua gestão e para um adequado
planeamento do território.
Um dos maiores desafios nas análises de risco de cheia é a definição e a
classificação de cenários para eventos extremos, com a identificação de eventuais
impactos e danos associados. Contudo, a gestão eficaz do risco de cheia requer o
conhecimento e a compreensão dos processos, a quantificação do risco de cheia,
a identificação dos seus impactos e os seus possíveis desenvolvimentos futuros
(Kundzewicz et al. 2014; Zischg 2018).
Assim, e para um melhor conhecimento da história hidrológica do rio Mondego
procedeu-se à identificação e caracterização dos eventos de cheias do rio Mondego,
em Coimbra e no Baixo Mondego, para o intervalo de tempo compreendido entre
1200 a 2021, repartido por dois períodos: 1200 a 1985 - regime de escoamento
natural ou pristino; 1986 a 2021 – regime de escoamento regularizado.
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Contudo, constatou-se que não existe uma base de dados que centralize toda
a informação das perdas e prejuízos das referidas cheias. A informação encontra-se
dispersa por diferentes entidades, como serviços municipais, Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P., Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Ministérios
da Agricultura e das Infraestruturas e Comunicações, serviços descentralizados do
Estado e em particulares. Esta situação dificulta a recolha de dados e a realização de
uma avaliação rigorosa aos impactos. A este propósito, Santos (2015, p. 42) refere
que as perdas intangíveis não constam da maioria de bases de dados de perdas de um
modo economicamente mesurável, senão de um modo descritivo.
Ainda assim, e com base na informação disponível, elaborou-se um inventário,
com a ressalva de pecar por defeito, sobre as perdas causadas pelas cheias identificadas
para o período de estudo.
A reconstrução dos eventos de cheias históricas e contemporâneas foi realizada a
partir de métodos comumente usados por diversos autores, como Barriendos et al.
(2003), Glaser et al. (2010), Llasat et al. (2005), Glaser et al. (2010), Petrucci et al.
(2012), Barriendos et al. (2014), Bentito et al. (2015), Alcoforado (2021).
Procurando uma avaliação integrada dos caudais de cheia em Coimbra,
procedeu-se à elaboração de uma base de dados, a partir de 805 fontes, tendo como
suporte o levantamento dos eventos de históricos de cheias através de: registos
hemerográficos, históricos, técnicos, científicos, governamentais e municipais;
georreferenciação de registos epigráficos das alturas e dos limites de inundação;
caraterização dos parâmetros hidrológicos (fig. 3).
A caraterização dos eventos de cheias teve como base os seguintes critérios:
evidências históricas e hidrológicas; sazonalidade; impactos patrimoniais e humanos;
magnitude (cheias ordinárias, extraordinárias e catastróficas).
Na classificação dos impactos utilizaram-se os critérios utilizados por autores como
Jonkman et al. (2008), Merz et al. (2010) e Meyer et al. (2013): impactos tangíveis com valor monetário; impactos intangíveis - sem valor monetário atribuível.
Para a classificação da magnitude das cheias, através dos registos dos seus
impactos, procedeu-se a uma adaptação dos critérios utilizados por Barriendos et al.
(2003 e 2019), Llasat et al. (2005), Glaser et al. (2010), Barrera-Escoda et al. (2015)
e Alcoforado et al. (2021):
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AHMC (cartas, alvarás régios, anais de 1640 a 1969,
manuscritos e catálogos)
AHMC (cartas, alvarás régios, anais de 1640 a 1969,
Atas da Câmara Municipal de Coimbra
manuscritos e catálogos)
Atas da Câmara Municipal de Coimbra

8; 1%

6; 1%

6; 1%

15; 2%

20; 2%
20;1%
2%
6;

15; 2%
8; 1%57; 7%
57; 7%

AHE&DGT‐ Cartografia antiga
12; 1%

6; 1%

12; 1%

Publicações governamentais

Jornais e revistas (desde séc. XVIII)
Jornais e revistas (desde séc. XVIII)

Anuários hidráulicos e meteorológicos

87; 11%

Anuários hidráulicos e meteorológicos

87; 11%

Relatórios
recentes)
Relatórios (antigos
(antigos eerecentes)

17; 2% 17; 2%

12; 1% 12; 1%

Documentos
daAPA
APA
Documentos avulsos
avulsos da

37; 5% 37; 5%
14; 2% 14; 2%
63; 8% 63; 8%

AHE&DGT‐ Cartografia antiga

Publicações governamentais

Livrosantigos
antigos
Livros
451; 56%

451; 56%

Teses e artigos científicos
Teses
e artigos científicos
Outras documentos

Outras documentos
Fotos (CMC/Imagoteca, CMCMV/SPMPC, DRCC,

Fotos
(CMC/Imagoteca,
DRCC,
particulares)
e marcas de CMCMV/SPMPC,
cheias
particulares)
Web sites e marcas de cheias
Web sites
Testemunhos orais

Testemunhos orais

Fig. 3 - Fontes utilizadas na construção da base de dados sobre as cheias do rio Mondego,
desde o ano 1200 até 2021.
Fig. 3 - Sources used to construct the database of floods on the River Mondego,
from 1200 to 2021.

•

Cheias ordinárias (ORD): Caudais de pequenos volumes, com transbordo
do curso de água relativamente ao seu leito ordinário, causando a inundação e submersão dos terrenos ribeirinhos, podendo provocar danos
limitados nas atividades realizadas nas áreas adjacentes e excecionalmente
nas instalações hidráulicas;

•

Cheias extraordinárias (EXT): Caudais de médios a grandes volumes, com
transbordo do curso de água relativamente ao seu leito ordinário, causando
a inundação e submersão de extensas áreas adjacentes. Podem provocar
danos às infraestruturas adjacentes ao rio, com possível destruição parcial,
incluindo das estruturas hidráulicas, dos edifícios, da rede viária e da
agricultura, conforme se trate de períodos de sementeira ou de colheita. A
vida quotidiana da população local é afetada, com: evacuados e/ou desalojados
de curta e/ou média duração; feridos e/ou mortos; alguma perturbação nas
atividades económicas, nos serviços, nos transportes e nas comunicações;
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•

Cheias catastróficas (CAT): Caudais de volumes excecionais, com transbordo
do curso de água relativamente ao seu leito ordinário, com a inundação e
submersão de grandes áreas adjacentes, cujos limites atingem ou ultrapassam
referências históricas. Elevados prejuízos no património público e particular,
com quebra de funções e a necessidade de intervenções de recuperação,
devido a grandes danos e/ou destruição de estruturas hidráulicas, edifícios
(habitações, comércio, indústria, etc.), equipamentos, infraestruturas
(rede viária e rodoviárias, pontes, comunicações, sistemas adutores, espaço
público, etc.) e agricultura com destruição de sementeiras e/ou colheitas,
perdas de solo, estruturas de apoio, alfaias agrícolas e gado. Perdas de
património histórico e cultural. A vida quotidiana da população é afetada,
com: populações isoladas; elevado número evacuados e/ou desalojados
de longa duração; elevado número de feridos e/ou mortos; perturbação
dos serviços públicos, das atividades económicas, dos transportes e das
comunicações. Em alguns casos há a necessidade de intervenção de
organismos da Administro Central e Local e de organizações da sociedade
civil no apoio às vítimas.
Complementarmente, para calibração dos registos, é usado, com elemento de

informação, a descrição comparativa entre registos de cheias, por exemplo: a cheia
do ano X superou a cheia do ano Y, a maior que se tinha conhecimento; superou as
marcas registadas nas grandes cheias anteriores (ex: a inundação atingiu os muros
da Quinta das Lágrimas, passou por cima dos túmulos dos reis na Igreja de Santa
Cruz e atingiu o altar-mor, passou por cima dos parapeitos da Ponte de Santa Clara
(fot.1), testemunho oral indicando o limite superior da coluna de água na ombreira
da porta (fot. 2), entre outros.
Para determinar a sazonalidade das cheias - SON (setembro, outubro,
novembro), DJF (dezembro, janeiro, fevereiro), MAM (março, abril, maio), JJA
(junho, julho, agosto) - identificou-se, sempre que possível, a data do evento, a
partir dos indicadores extraídos dos documentos, de acordo com a metodologia
usada por Benito et al. (2003, 2015), Barriendos et al. (2003, 2019), Brázdil et
al. (2005, 2006), Llasat et al. (2005), Glaser et al. (2010), Diakakis, M. (2014),
Kjeldsen et al. (2014), Barrera-Escoda et al., (2015).
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Fot. 1 - Ponte de Santa Clara parcialmente
submersa por uma cheia do Mondego
em finais do séc. XIX
(CMC/Imagoteca, 189?).
Photo 1 - Santa Clara Bridge partially
submerged by a Mondego flood at the
end of the 19th century
CMC/Imagoteca, 189?).

Fot. 2 - Testemunho oral e marca
da cheia no restaurante “Retiro do
Pescador”, em Ereira, Montemor-o-Velho (Fotografia de João
Pardal, 31 de julho de 2020).
Photo 2 - Oral testimony and
flood mark at the Retiro do
Pescador restaurant, in Ereira,
Montemor-o-Velho (Photography
by João Pardal, 31 July 2020).

Para o cálculo do valor dos prejuízos até 1948 utilizaram-se os coeficientes de
desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de
2020, de acordo com a Portaria n.º 220/2020, de 21/09. A partir de 1948 utilizouse Índice de Preços no Consumidor, a partir dos dados publicados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE, 2021).

As cheias históricas e os impactos associados
Identificação
A história de Coimbra e do Baixo Mondego está associada de forma indelével
às cheias do Mondego. Como referiu Martins (1940) a grande irregularidade
dos caudais líquidos do Mondego aliada às características do seu vale aluvionar,
provocavam sucessivas inundações na área ribeirinha da cidade de Coimbra
e nos campos do Baixo Mondego, com enormes prejuízos às populações aí
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instaladas, com a perda de vida humanas e danos nos campos agrícolas e vias
de comunicação.
Das 296 cheias identificadas, 266 ocorreram em regime de escoamento
pristino (período de 1200 a 1985) e 30 em regime de escoamento regularizado
(período de 1986 a 2021). Para o período de 1200 a 1985 foram identificadas
173 cheias ordinárias, correspondendo a 65 % do total para este período, 52
cheias extraordinárias (20 %), 30 cheias catastróficas (11 %) e para 11 cheias (4
%), por falta elementos, não foi possível classificá-las. Para o período de 1986
a 2001 foram identificadas 20 cheias ordinárias, correspondendo a 67 % do
total para este período, 8 cheias extraordinárias (27 %) e 2 cheias catastróficas
(6 %) (fig. 4).
A distribuição sazonal das cheias mostra que o maior número de eventos de
cheias ocorre nos meses de inverno, de dezembro a fevereiro, em ambos os regimes
de escoamento, pristino com 59 % e regularizado com 83 %. Também é nestes meses
que se concentram as cheias de maior severidade, catastróficas e extraordinárias.
Em regime pristino, no outono e primavera regista-se uma redução acentuada do
número de eventos de cheia, 19% e 20%, respetivamente. Essa redução é mais
significativa em regime regularizado, com 10% e 7%. No verão, de junho a agosto,
só se verificaram cheias em regime pristino, sendo todas elas de natureza ordinária,
representando 3% desta categoria e 2 % do total de cheias (fig. 5).
Devido à dimensão da magnitude, cheias catastróficas, e significância dos seus
impactos destacam-se as seguintes cheias: 18/02/1331, 4/01/1334, 24/10/1384,
16/09/1488, janeiro de 1546, 12/02/1708, 3/12/1739, 19/01/1764, 23/02/1788,
janeiro de 1804, 24/12/1821, 27/2/1843, 19/11/1852, 25/01/1856, 28/12/1860,
23/01/1872, 4/12/1876, 5/01/1877, 20/12/1878, 12/12/1888, 12/02/1900,
27/02/1902, 19/01/1915, 24/03/1924, 29/01/1948.
Depois da grande de cheia de 1948, e ainda em regime de escoamento pristino,
ocorreram mais três cheias consideradas de extraordinárias, 18/01/1955, 2/01/1962
e 4/1/1977. Mais recentemente, já em regime de caudais regularizados, as cheias de
27/01/2001, 13/02/2016 e 21/12/2019 causaram milhões de euros de prejuízos no
património público e particular, bem como um considerável grau de destruição das
infraestruturas hidráulicas.
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Fig. 4 - Distribuição temporal das cheias ocorridas no rio Mondego, em Coimbra, e
da sua magnitude, para os períodos de escoamento em regime pristino (1200 a 1985) e
de escoamento em regime regularizado (1986 a 2021), respetivamente:. ORD - cheias
ordinárias, EXT - cheias extraordinárias, CAT - cheias catastróficas, SI - sem informação.
Fig. 4 - Temporal distribution of the floods on the River Mondego in Coimbra and their
magnitude, for the periods of pristine flow regime (from 1200 to 1985) and regularised flow
regime (from 1986 to 2021), respectively. ORD – ordinary floods, EXT – extraordinary floods,
CAT – catastrophic floods, SI – without supporting information.
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Fig. 5 - Distribuição sazonal das cheias ocorridas no rio Mondego, em Coimbra, e da
sua magnitude, para os períodos de escoamento em regime pristino (1200 a 1985) e
de escoamento em regime regularizado (1986 a 2021), respetivamente.
ORD - cheias ordinárias, EXT - cheias extraordinárias, CAT - cheias catastróficas.
Fig. 5 - Seasonal distribution of the floods on the River Mondego in Coimbra and
their magnitude, for the periods of pristine flow regime (from 1200 to 1985) and of
regularised flow regime (from 1986 to 2021), respectively.
ORD – ordinary floods, EXT – extraordinary floods, CAT – catastrophic floods.
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Caracterização de cheias catastróficas ocorridas em regime de escoamento natural
Alguns eventos extremos de cheias originaram períodos de mingua e fome,
pela impossibilidade de cultivar os campos, causaram doenças e destruíram pontes,
estradas, lagares, azenhas, habitações, comércio, indústria e igrejas (Santa Justa e S.
Cucufate - primitiva igreja de S. Bartolomeu), conventos e mosteiros (Sant’Ana, S.
Francisco da Ponte, S. Domingos e Santa Clara (fot.s 3 e 4) (Quadro I).

Fot. 3 - Inundação do Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha
(CMC/Imagoteca, sem data)
Photo 3 - Flooding of the Santa
Clara-a-Velha monastery
(CMC/Imagoteca, no date).

Fot. 4 - Marcas de inundação nos
pilares e paredes da Igreja do Mosteiro
de Santa Clara-a-Velha (Fotografia de
João Pardal, 17 de julho de 2021).
Photo 4 - Flood marks on the pillars
and walls of the Santa Clara-a-Velha
monastery church (Photography
by João Pardal, 17 July 2021).

A dimensão de algumas cheias históricas e dos danos daí resultantes levaram, em
algumas circunstâncias, à necessidade de intervenção das autoridades administrativas,
eclesiásticas, universitárias e organizações da sociedade civil na organização e
implementação das operações de socorro e auxílio, nomeadamente na evacuação e
alojamento de pessoas, no fornecimento de alimentos e mantimentos. Nessas ações
destacaram-se, pela relevância da sua intervenção, para além da Câmara Municipal
de Coimbra, o Governo Civil, as Juntas de Paróquia, o Mosteiro de Santa Cruz, a
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra e a Academia (Quadro II).
Por exemplo, na cheia catastrófica de 18 de fevereiro de 1331, por ordem do Prior
do Mosteiro de S. Cruz, foram gastas as rendas do Mosteiro no auxílio à população. E
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Quadro I - Conventos, mosteiros e igrejas de Coimbra que foram destruídos pelas
cheias do rio Mondego.

Igrejas

Mosteiros e Conventos

Table I - Convents, monasteries and churches in Coimbra destroyed by flooding of the
River Mondego.
Designação

Localização

Fundação

Cheias

Abandono

Novo

Sant’Anna

Entre-pontes
Cellas da Ponte

26/06/1174
(Ocupado
em 1184)

1274, 1285, 1331,
1334, 1384, 1488, 1520
(grande destruição)

5/02/1561

5/02/1610
(aos Arcos)

S. Domingos

Chão da Torre
(Figueira
Velha)

1227

1334, 1384, 1488, 1520,
1540, 1546 (destruição e
abandono)

1540

1546
(rua da Sofia)

São Francisco
da Ponte

Entre-pontes
(Rossio Sta.
Clara)

1247

1582 a 1584, 1609
(parcialmente destruido),
1617 (destruição das
partes restantes)

25/11/1609

2/05/1602
(Monte
Esperança)

Santa Clara

Rossio Sta.
Clara

1677

1649
(Monte
Esperança)

São
Bartolomeu
(Primitiva)

Praça do
Comércio

927

Afetada sempre que as
cheias entravam
no Bairro Baixo

--------

16/07/1756
(reformulação)

Santa Justa

Terreiro da
Erva

1110

Destruída em
27/02/1708

1708

24/08/1710
(1.ª pedra
rua Sofia)

1331, 1334, 1384, 1488,
3/04/1283
1520, 1540, 1546, 1582,
(refundado
1609, 1677 (destruição
em
do Convento, Paço
10/04/1314)
e hospital)

na cheia de 19 de novembro de 1852 o apoio às vítimas foi prestado pela Misericórdia,
ao assegurar alimentos e alojamento no Colégio da Graça. Enquanto a Câmara
Municipal de Coimbra, o Governo Civil e a Direção de Obras Públicas, asseguraram
o aluguer de barcos e a intervenção direta no socorro à população, a Academia, através
dos estudantes universitários, ajudava nas operações de evacuação e na distribuição de
alimentos às pessoas que estavam isoladas nas suas casas.
Na cheia de 28 de dezembro de 1860, uma das maiores do séc. XIX, devido ao
elevado número de evacuados, desalojados e de mortos, a Santa Casa de Misericórdia,
organizou a distribuição dos desalojados pelos mosteiros e conventos (Santa Cruz,
Colégio do Carmo e Convento de S. Francisco) e a distribuição de alimentação (rações
de bacalhau, arroz e pão). Os órfãos ficaram à responsabilidade da Roda dos Expostos e
do Asylo da Infancia Desvalida. Face à gravidade da situação social e económica vivida
em Coimbra e no Baixo Mondego o Governo Civil nomeou uma Comissão de Socorro.
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Nº
ind.

Nº
ind.

Nº
ind.

Nº
ind.

Nº
ind.

Nº
ind.

Nº
ind.

janeiro
1582

3 de
dezembro
de 1739

24 de
fevereiro
de 1788

27 de
dezembro
de 1843

19 de
novembro
de 1852

28 de
dezembro
de 1860

5

1

2

Nº
ind.

Nº
ind.

SI

Nº
ind.

Impactos
humanos
Evac./ Mortos
Des.

18 de
fevereiro
de 1331

Data

Comparada a um diluvio, a cidade ficou isolada. Por ordem do
Prior, as rendas do Mosteiro de Santa Cruz foram utilizadas no
auxílio à população.

Informação adicional

Coimbra e arrabaldes inundados, com isolamento da cidade.
Conhecida como a “cheia de S. Barbara”, escreveu o Padre jesuíta
Manoel Alvarenga “Vay o Monda correndo arrebatado/Aqui cazas,
alli plantas quebrando/Se a huns leva as alfayas desbocado/Da mesma vida a outros vay privando”. Cheia catastrófica no rio Douro.

Evidências hidrológicas: galgou a ponte de Santa Clara e atingiu
a Quinta das Lágrimas. Na Igreja de Santa Cruz a água atingiu
o altar-mor e na Ermida do Senhor do Arnado só ficou visível o
campanário.
A cidade ficou isolada, por norte e sul. A cheia atingiu pontos onde
não havia registos, galgou a Ponte de Santa Clara e inundou os
Bairros Baixos (cidade e Santa Clara) até ao 1º andar. Fome na cidade devido à falta de bens alimentares e aumento do custo de vida.
Evidências hidrológicas: a cheia e consequente inundação atingiu
os passeios da rua da Sofia (marca histórica) e derrubou os muros
da Quinta das Lágrimas.

Destruição total ou parcial: Ponte de Santa Clara e outras pontes, casas,
azenhas, moinhos, muros, paredes, fábricas, infraestruturas e campos agrícolas, armazéns de mercadorias, comércio, barcos e Cais das Ameias. Milhares
de cabeças de gado morto.

Destruição total ou parcial: Ponte de Santa Clara e outras pontes, casas
(13), azenhas, moinhos, muros, paredes, fábricas, infraestruturas e campos agrícolas, marachões e motas das margens, armazéns de mercadorias,
comércio, barcos e cais das Ameias. Gado morto.

Destruição total ou parcial: Ponte de Santa Clara e outras pontes, casas, azenhas, moinhos, muros, paredes, fábricas. infraestruturas e campos agrícolas,
marachões e motas das margens, armazéns de mercadorias, comércio, barcos,
canalização da cidade e obras auxiliares da ponte de caminho de ferro a jusante
de Coimbra. Número indeterminado de cabeças de gado morto.

A maior cheia do séc. XVII, a cidade ficou isolada e a inundação a atinDestruição total ou parcial: Ponte de Santa Clara e outras pontes, casas,
giu os Bairros Baixos (Cidade e Santa Clara) e Quinta das Lágrimas.
comércio, azenhas, moinhos, muros, fábricas, infraestruturas e campos
Elevados prejuízos no Baixo Mondego e nas salinas da Morraceira.
agrícolas. Armazéns de mercadorias com prejuízos de 25000 cruzados (286 Cheia
catastrófica no rio Douro - Porto com prejuízo de 2 milhões
649,18 euros). Muito gado morto.
de cruzados (22 931 934,03 euros).

Destruição total ou parcial: Ponte de Santa Clara, casas, comércio, infraestruturas e campos, marachões, quintas e muros. Muito gado morto.

Destruição total ou parcial: Ponte Santa Clara, Mosteiro de S. Clara, Conv. Nos invernos de 1582, 1583 e 1584 ocorreram cheias sucessivas de
S. Francisco, casas, Igreja Santa Cruz e diversas infraestruturas.
grande dimensão e capacidade destrutiva.

Elevado grau de destruição na cidade: Ponte de Santa Clara, Mosteiro de Santa
Clara a Velha, casas, etc.

Impactos patrimoniais

Table II - Characterisation of the catastrophic floods that occurred in conditions of pristine flow regime and without measurement of discharge and/or hydrometric heights.
Evac./Des. – Evacuated/Displaced; Nº ind. – Undetermined number; SI – without supporting information.

Quadro II - Caracterização de cheias catastróficas ocorridas em regime pristino, com escoamento natural e sem medições de caudais e/ou alturas hidrométricas.
Evac./Des - Evacuados/Desalojados; Nº ind. – Nº indeterminado; SI – Sem indicação.

A partir de 1871 a Repartição de Hidráulica de Coimbra inicia, através do
importante trabalho desenvolvido pelos “Observadores Hydrométricos”, um
procedimento regular de registos das alturas hidrométricas da escala da Ponte de
Santa Clara. Estes dados foram posteriormente estudados por Loureiro (1874) e
Costa (1884) na determinação dos caudais dos principais eventos de cheia até aí
ocorridos. Já no século XX, a Direção-Geral dos Recursos Hídricos, especialmente
a partir da 1947 e até década de oitenta, deu continuidade ao registo sistemático
das alturas hidrométricas e dos caudais dos principais rios portugueses, cujos valores
eram publicados nos Anuários dos Serviços Hidráulicos.
Vários autores, como Sanches (1996), Louro e Lourenço (2005) e Marques
et al. (2005), referem a cheia de 29 de janeiro de 1948 como a maior do século
XX, com um caudal de ponta na ordem dos 4147 m3/s. Contudo, foi na cheia
de 2 de janeiro de 1915 que se registaram os impactos sociais e económicos mais
significativos (Quadro III). Esta situação deveu-se, fundamentalmente, a três
fatores: à hora de ocorrência da ponta de cheia, à velocidade de propagação e à
magnitude do caudal (fig. 6 e fot. 5).

Fig. 6 - Reconstituição da área de
inundação causada pela cheia de 2 de
janeiro de 1915 na cidade de Coimbra.

Fot. 5 - Praça Velha de Coimbra
inundada na cheia de 1915
(CMC/Imagoteca).

Fig. 6 - Reconstitution of the inundated
area caused by the flood of 2 January
1915, in the city of Coimbra.

Photo 5 - Old Square in Coimbra
inundated during the 1915 flood
(CMC/Imagoteca).
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Nº
ind.

12 de
fevereiro
1900

3325

Nº
ind.

12 e
dezembro
1888

Nº
ind.

Nº
ind.

3987

4 de de
zembro
de 1876

Nº
ind.

Evac./
Des.

1

SI

1

1

SI

Mortos

Impactos
humanos

20 de
dezembro
de 1878

4351

(m 3/s)

23 de
janeiro de
1872

Data

QMI

Evidências hidrológicas. A cheia durou 3 meses, de que se destacam
5 momentos: 20/12/1878, 5,5m na EH da PSC, cota 22,946m;
28/12/1878; 8/01/1879; 10/02/1879; 26/03/1879.
Considerada a maior cheia ocorrida na cidade de Coimbra depois das
grandes cheias de 28/12/1860 e de 23/01/1872. Na EH da PSC foi
registado 5,5 m (menos 10 cm da cheia de 1872), correspondendo
à cota de 22,59 m e a um caudal máximo próximo dos 4000 m 3 /s,
tendo como referência a cheia de 1872.
Interrupção circulação ferroviária entre Coimbra e Coimbrabifurcação. Cidade parcialmente paralisada, os operários não poderem
a deslocar-se para as fábricas. A CMC e Misericórdia lançam uma
operação de apoio aos inundados: pão, bacalhau, arroz e outros
bens. Total de donativos: 1100$000 contos de réis, repartidos
pela Misericórdia, Governo Civil; Câmara; Marquesa de Pomares
Governo; a que acresce o donativo da rainha D. Maria Pia, do cofre
dos inundados.

Destruição total ou parcial: muros; pontes, casas; comércio; azenhas, moinhos;
muros, fábricas, infraestruturas e campos agrícolas. 800 cabeças de gado morto
na Mata do Choupal.
Linhas de caminho de ferro interrompidas: Coimbra - F. Foz; Linha do Norte,
Lisboa-Pombal; F. Foz-Leiria: Os serviços de correio e de telégrafo ficaram
inoperacionais.

Destruição total ou parcial: Pontes no Alva, no Ceira e na Mata do Choupal;
casas; comércio, fábricas; motas e diques; paredão em frente à Avenida Navarro,
paredão do Porto dos Oleiros e em frente à Ínsua do Chão da Torre; linha de
caminho de ferro; estradas e campos agrícolas. Centenas de cabeças de gado
morto. Na cidade de Coimbra os prejuízos no comércio foram na ordem dos
3 583 145€. Insalubridade nas habitações e nas ruas afetadas.

O Mondego já tinha tido uma cheia extraordinária em 14/11/1876
e esteve praticamente em cheia até 5/01/1877, em cuja data ocorreu
outra de natureza catastrófica. Linha do Norte foi interrompida.
Grandes cheias: Douro, Mondego, Tejo, Guadiana, Sado, Minho,
Lima, Zêzere e Vouga. Foi criada a Comissão Nacional de Socorro
às Vítimas.

Destruição total ou parcial: casas; diques e motas, estacaria; plantações e terrenos
agrícolas soterrados com areias; Cais do Porto dos Oleiros; revestimentos;
pontes; barcos. Comércio paralisado, Fábricas do Sabão (Santa Clara) e Fábrica
das Massas, entre outras, afetadas
Valor incalculável dos prejuízos no património do Estado e dos particulares. Nº
indeterminado de cabeças de gado morto.

Destruição total ou parcial: diques e motas; revestimentos; estacarias; casas;
pontes; infraestruturas e campos agrícolas.

Elevado grau de destruição, com parte da cidade isolada e alagada
durante muitos dias, e parte da vida quotidiana e o comércio
paralisados. Muitas habitações deterioradas e graves problemas de
saúde pública.

Informação adicional

Destruição total ou parcial: casas; ruas; muros, infraestruturas e campos
agrícolas; rutura dos diques marginais.; estradas e linha de caminho de ferro
submersas e afetadas.

Impactos patrimoniais

Quadro III - Caracterização de cheias catastróficas ocorridas em regime de escoamento natural e com Medições de caudais e/ou alturas hidrométricas.
Evac./Des. - Evacuados/Desalojados; Nº ind. – Nº indeterminado; SI – Sem indicação.
Table III - Characterisation of the historical floods in conditions of pristine flow regime and with measurement of discharge and/or hydrometric heights.
Evac./Des. – Evacuated/Displaced; Nº ind. – Undetermined number.
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1
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Impactos
humanos

A tragédia não foi maior devido a dois fatores: ao alteamento dos
muros de defesa da cidade, obra realizada depois da cheia de 1915;
à hora que ocorreu, 9 da manhã, o que permitiu tomar medidas
de proteção de pessoas e bens. Os comboios e elétricos estiverem
paralisados. Os veículos da Câmara Municipal, do Exército e de
particulares realizaram o apoio às populações isoladas, através da
distribuição de alimentos e bens de primeira necessidade. As Juntas
de freguesia e o Sindicato Agrícola de Coimbra solicitaram apoio
governamental. .
Cidade ficou parcialmente paralisada e isolada, sem transportes
públicos nomeadamente, elétricos e comboios (Coimbra-Coimbra B,
Coimbra - Lousã), sem energia elétrica, comunicações telefónicas e
devido aos danos causadas nas captações de água o fornecimento de
água foi realizado pelo Exército. As fábricas pararam por falta de mão
de obra e houve escassez de géneros alimentares, como leite e carne.
Evidências hidrológicas: Estradas cortadas e linhas de caminho de
ferro submersas (Coimbra Lousã , Coimbra A - Coimbra B); cheias
em toda a Bacia Hidrográfica - rio Dão, Ribeira de Mortágua, rio
Alva (extraordinária), rio Ceira, rio Ega e rio Arunca.

Destruição total ou parcial: motas e diques, incluindo os de proteção à cidade,
casas; estradas; pontes; moinhos; lagares; infraestruturas e campos agrícolas;
caminho de ferro, linha da Lousã e ramal Coimbra-Coimbra B. Milhares de
cabeça de gado morto.
Comércio e indústria: 77 estabelecimentos comerciais e armazéns e 21 fábricas
com perdas no valor das perdas 9 487 335 €. Vagões de mercadorias destruídos
900 famílias reduzidas à miséria, cerca de 3780 pessoas.
A Cidade ficou sem serviço de elétricos, comboios, de água e fornecimento de
bens.

Destruição total ou parcial: 5 habitações ruíram na rua das Parreiras; 4 barcos;
2 quebradas (Martinho e Taveiro); campos agrícolas assoreados; sementeiras
destruídas, com perda total dos arrozais; alfaias agrícolas; prejuízos no comércio
e na fábrica da Companhia Industrial de Portugal e Colónias; linha da Lousã
danificada (Ínsua dos Bentos e na Arregaça); 4 barcos destruídos.

Destruição total ou parcial: pontes; habitações (Coimbra, Ribeira de Frades
e Eiras); motas e diques; azenhas; estradas e caminhos, estação das águas,
infraestruturas e campos agrícolas, desde Coimbra à Figueira da Foz. Nº
indeterminado de cabeças de gado morto.
Em Coimbra ocorreram grandes prejuízos no comércio, serviços e indústria,
nomeadamente no Rocio de Santa Clara e na Baixa da Cidade até A. Navarro.
Ficou destruído o arquivo dos CTT.
Grandes prejuízos, também, em Montemor-o-Velho, Condeixa, Pombal, Soure e
na Bacia do Alva.

Informação adicional

Situação de fome na cidade: a Câmara Municipal de Coimbra, a
Misericórdia e as Juntas de Paróquias de S. Bartolomeu, Santa Cruz e
Santa Clara procederam à distribuição de alimentação (bacalhau. arroz.
feijão e pão), cobertores, colchões e vestuário. As vitimas foram acolhidas
e diversos locais: no Colégio das Urcelinhas, no salão nobre da Câmara
Municipal, nos elétricos retirados para o Largo Miguel Bombarda e na
esquadra da PSP.
O jornal Gazeta de Coimbra lança um peditório e são recebidos apoios
de particulares, dos organismos do estado e das diversa organizações
culturais, recreativas e dos sindicatos, no valor de 130 920 €, com
destaque para: Governo Civil; Santa Casa da Misericórdia; Irmandade
de Nª Sra. da Conceição de Santa Cruz; Companhia de seguros «A
Mundial»; Sociedade de Propaganda de Coimbra.

Impactos patrimoniais

Caracterização das maiores cheias ocorridas em regime de escoamento regularizado
As cheias de 7 de dezembro de 2000, 5 e 27 de janeiro de 2001, 11 de janeiro
e 13 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2019 causaram, em Coimbra e no
Baixo Mondego, um conjunto significativo de perdas e prejuízos. Contudo, foram
as cheias de 27 de janeiro de 2001, 13 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de
2019 as mais importantes em termos de magnitude dos caudais e dos impactos
tangíveis e intangíveis.
A cheia de 27 de janeiro de 2001, com caudal máximo instantâneo de 1960
m3/s,

foi a mais gravosa a nível dos impactos patrimoniais e humanos (fot. 6), em

que se destacam a destruição de um conjunto de infraestruturas hidráulicas no Baixo
Mondego, nomeadamente: ruturas dos diques do leito central, num total de 1455 m;
ruturas no Canal Condutor Central (500 m) e no Canal de Lares (700 m); Sifão 2
parcialmente destruído; valas primárias de enxugo, afetação das drenagens de encostas.
Ainda a nível dos impactos patrimoniais destacam-se: a queda de pontes; estradas
destruídas; linha de caminho de ferro e estruturas da estação de caminhos de ferro
de Alfarelos afetadas (fot. 7), ETAR(s) inoperacionais; campos e estruturas agrícolas
destruídas, casas de habitação, comércio, serviços e indústria fortemente afetadas.
As principais vias rodoviárias (10 nacionais e 13 municipais) e ferroviárias
estiveram interrompidas durantes vários dias, com circulação suspensa de
comboios na Linha do Norte e Figueira da Foz e a população de toda a região viu
o seu quotidiano afetado devido ao isolamento total ou parcial das localidades.
Registaram-se 2 mortos e as famílias evacuadas e/ou desalojadas foram cerca de 970,
correspondendo a 2813 pessoas.
O abastecimento de água às fábricas de celulose, na Figueira da Foz, e aos campos
do Baixo Mondego foi interrompido, a Lusitânia Gás cortou o fornecimento de gás
à Figueira da Foz e as pisciculturas e aquaculturas da Ilha da Morraceira foram
fortemente afetadas, com a entrada de água do rio Pranto.
O concelho de Montemor-o-Velho foi o mais atingido pelos efeitos da calamidade,
com várias localidades inundadas, com destaque para Pereira, Formoselha, Montemoro-Velho e Ereira, esta última completamente isolada a ser abastecida de alimentos,
combustível, medicamentos, serviço domiciliário e médico, por barco.
96

Fot. 6 - Cheia de 27 de janeiro de 2001:
operação de evacuação de pessoas
na Granja do Ulmeiro
(Fotografia cedida pela Foto Martins)

Fot. 7 - Cheia de 27 de janeiro de 2001:
Inundação da estação de caminhos
de ferros de Alfarelos
(Fotografia cedida pela Foto Martins)

Photo 6 - Flood of 27 January 2001:
operation to rescue people
in Granja do Ulmeiro
(Photography provided by Foto Martins).

Photo 7 - Flood of 27 January 2001:
Inundation of Alfarelos
railway station
(Photography provided by Foto Martins)

Em Coimbra as infraestruturas de água e saneamento foram fortemente
afetadas (ETAR(s), EEAR(s), condutas adutoras, intercetores, captações de água).
Na Freguesia de Ceira os prejuízos, aconteceram nomeadamente em habitações e
nas explorações de viveiros. A agricultura e agropecuária do Baixo Mondego foi
fortemente afetada com danos de grandes dimensões, nomeadamente: Quinta do
Foja, Quinta da Boavista, Quinta dos Castelos, Quinta do Seminário, Quinta do
Canal e Quinta do Giralda.
As cheias de 11 de janeiro e de 13 de fevereiro 2016, com caudais máximos
instantâneos de 1487,2 e 1963,5 m3/s, causaram prejuízos significativos na cidade
de Coimbra, ao nível do património do estado, municipal e particular. Os prejuízos
no Mosteiro de Santa Clara a Velha foram de 614 514€ (património publico
classificado) e nas infraestruturas e equipamentos do Município de Coimbra, foram
de cerca de 2 105 855€ (equipamentos públicos, com especial incidência nas duas
margens do Parque Verde do Mondego; os muros de suporte/taludes, pavimentos;
órgãos de drenagem pluvial da envolvente do Convento de Santa Clara-a-Velha
edifícios municipais, piscinas e o restaurante do Parque Verde do Mondego e
o Exploratório, extravasamento de linhas de água) (fot. 8 e 9). A circulação de
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comboios na Linha do Norte foi suspensa e circulação como em algumas estradas
do Baixo Mondego esteve interrompida. Registaram-se 3 mortos e em Coimbra a
Proteção Civil realizou 18 salvamentos aquáticos.
As cheias de 2016 provocaram, também, danos a jusante dos descarregadores
de cheia existentes no leito central do rio Mondego (decorrentes da entrada em
funcionamento dos diques de fusível e sifão), com erosão das estruturas de apoio
e degradação do caminho paralelo e, ainda, as inundações dos campos a montante,
decorrente da falta de regularização dos caudais afluentes ao rio Mondego .

Fot. 8 - Cheia de 13 de fevereiro de
2016: Parque Verde do Mondego,
destruição dos bares e restaurantes das
docas (Fotografia de João Pardal, 13 de
Fevereiro de 2016).
Photo 8 - Flood of 13 February 2016:
Mondego’s Parque Verde; destruction
of bars and restaurants near the docks
(Photography by João Pardal,
13 February 2016).

Fot. 9 - Cheia de 13 de fevereiro de
2016: Inundação da rua de baixo de
Santa Clara (Fotografia de João Pardal,
13 de Fevereiro de 2016).
Photo 9 - Flood of 13 February 2016:
Flooding in Rua de Baixo,
Santa Clara, Coimbra
(Photography by João Pardal,
13 February 2016).

A cheia de 21 de dezembro de 2019, com caudal máximo instantâneo de 2182,7
m3/s, registou o maior caudal máximo instantâneo ocorrido em regime de escoamento
regularizado. Contudo, o grau de destruição foi menor do que o registado em de 27
de janeiro de 2001 (fig.s 7 e 8), com a rutura de 2 diques e do canal condutor central,
ao invés das 16 ruturas ocorridas na cheia de 27 de janeiro de 2001. Após galgamento,
o primeiro dique cedeu no dia 21 de dezembro, entre Santo Varão e Formoselha, na
margem direita do Leito Central do Mondego, cujas consequências foi a destruição do
canal condutor geral e a inundação de extensas áreas do vale, arrastando e depositando o
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material do aterro do dique nos campos agrícolas adjacentes, erodindo estes e destruindo
um troço da estrada do rio (fot. 10). No dia 22 de dezembro, consequência da rutura do
dia anterior, a água acumulada no vale iniciou um processo erosivo do talude do dique
esquerdo do Leito Periférico Direito, que levou ao seu colapso a montante da povoação
de Casal Novo do Rio (Montemor-o-Velho), cerca meio quilómetro da ponte das
Lavandeiras. Esta rutura causou consideráveis prejuízos no Centro de Alto Rendimento
de Montemor-o-Velho.
Com a entrada em funcionamento, na manhã de 21 de dezembro, do dique
fusível do Choupal, que debitou um caudal de cerca de 200 m3/s para o Valeiro
do Campeão, em direção ao rio Velho, o Canal Condutor Geral, junto à passagem
hidráulica, ficou destruído numa extensão de 100 m (fot. 11), causando a
inundação das infraestruturas desportivas da Academia OAF. Com efeito, vastas
áreas da planície aluvial do rio Mondego ficaram submersas pela água e algumas
povoações ribeirinhas ficaram isoladas, com estradas cortadas e danos significativos
em múltiplas infraestruturas (ex. sistema de abastecimento de água, incluindo a rega
dos campos do Baixo Mondego e o fornecimento à indústria de papel) e diretamente
nos campos agrícolas. Durante vários dias, esteve suspensa a circulação de comboios
na Linha do Norte, na estação de caminhos de ferro de Alfarelos.

Fot. 10 - Cheia de 21 de dezembro
de 2019: rutura do dique longitudinal
direito do leito central do Mondego em
Santo Varão (Fotografia de João Pardal,
24 de dezembro de 2019).
Photo 10 - Flood of 21 December 2019:
breach of the right longitudinal levee of the
Mondego’s central riverbed, in Santo Varão
(Photograph by João Pardal,
24 December 2019).

Fot. 11 - Cheia de 21 de dezembro de
2019: rutura do Canal Condutor Geral
em Coimbra (Fotografia de João Pardal,
24 de dezembro de 2019).
Photo 11 - Flood of 21 December 2019:
breach of the General Conveyance Channel,
in Coimbra (Photograph by João Pardal,
24 December 2019).
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Fig. 7 - Reconstituição da área de inundação (15731 ha) e pontos de rutura dos
diques causados pela cheia de 27 de janeiro de 2001.
Fig. 7 - Reconstitution of the inundated area (15731 ha) and breach points in the levees
caused by the 27 January 2001 flood.

Em Coimbra, a jusante do Açude Ponte de Coimbra, o caudal do Mondego
atingiu o coroamento dos diques, nomeadamente no dique esquerdo, junto à Feira
dos 23, tendo ocorrido um pequeno galgamento no dique direito, nas imediações
do Centro Hípico.
Devido ao risco de galgamento, a Câmara Municipal a realizou a maior operação
evacuação de sempre. Foram evacuadas as populações das localidades ribeirinhas
da margem esquerda, entre Bencanta e o Ameal, num total de 2788 pessoas.
Esta operação foi a maior evacuação desde a regularização dos caudais Mondego,
envolveu uma mobilização significativa de meios, nomeadamente: Proteção Civil,
Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana,
Bombeiros, parte da frota de autocarros dos Serviços Municipalizados de Transportes
Urbanos de Coimbra, Segurança Social, Instituições Particulares de Solidariedade
Social e Associações Culturais e Desportivas. No Baixo Mondego, antecipadamente
e por questões de segurança, foram evacuadas cerca de duas centenas de pessoas nos
concelhos de Montemor-o-Velho e Soure.
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Fig. 8 - Reconstituição da área de inundação (9703 ha) e pontos de rutura dos
diques causados pela cheia de 21 de dezembro de 2019.
Fig. 8 - Reconstitution of the inundated area (9703 ha) and breach points in the levees
caused by the 21 December 2019 flood.

Os valores globais das obras de recuperação das infraestruturas hidráulicas do
Aproveitamento Hidráulico do Baixo Mondego afetadas pelas cheias de 2001, 2016
e 2019, foram respetivamente de: 18 228 390€, 3 410 334€ e 3 160 455€.
Em síntese, as inundações, resultantes dos eventos de cheias estudadas, afetaram
as localidades ribeirinhas obrigando à evacuação de populações, causaram cortes de
estradas e interrupções no funcionamento da linha de caminho-de-ferro, destruíram
campos agrícolas, originaram elevados prejuízos no comércio, na indústria, em
equipamentos desportivos, no património histórico e de lazer, provocaram a rutura
dos diques e danos em diversas estruturas hidráulicas.

Conclusão
O presente trabalho, a partir de bases documentais históricas e registos
hidrométricos (antigos e atuais), permitiu fazer uma primeira abordagem aos eventos
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de cheia do ponto de vista histórico, através da classificação da sua magnitude, em
cheias ordinárias, extraordinárias e catastróficas, e da identificação dos impactos
pelos quais foram responsáveis.
Para os períodos de 1200 a 1985, regime de escoamento natural ou pristino, e
de 1986 a 2021, regime de escoamento regularizado, foram estudadas 296 cheias.
Destas, 32 foram classificadas de catastróficas, sendo que duas delas, em 2001 e
2019, ocorreram em regime de escoamento regularizado e as restantes em regime de
escoamento natural. A cheia de fevereiro de 2016, não obstante a dimensão do seu
caudal máximo instantâneo, os seus impactos, em magnitude e significância, foram
inferiores aos das cheias de 2001 e 2019.
As cheias de maior severidade, catastróficas e extraordinárias, concentram-se, para os
períodos estudados, particularmente no Inverno (DJF), assim como as cheias ordinárias.
As cheias do rio Mondego e a consequente inundação da cidade de Coimbra, da
planície aluvial e das povoações ribeirinhas, constituem um facto incontornável da
história hidrológica e hidráulica deste rio, onde as referências históricas assinalam
alterações nos processos de natureza erosiva e sedimentação, de ocupação do
território e da necessidade de construir sistemas de proteção contra as cheias.
A partir da alta Idade Média regista-se um aumento da frequência e dos
impactos das cheias, nomeadamente as de maior severidade, cheias catastróficas e
extraordinárias, com impactos negativos significativos de natureza humana (morte
e desalojamento de populações) e de natureza material e de disrupção de serviços e
funções socioeconómicas.
As medidas estruturais de controlo e proteção contra as cheias e inundações em
Coimbra e no Baixo Mondego, construídas no final da década de 70 e década de
80 do séc. XX, constituídas pelas barragens Aguieira-Raiva-Fronhas-Açude Ponte
de Coimbra e pelo sistema de leitos regularizados no Baixo Mondego tiveram um
efeito positivo ao reduzir a frequência e a severidade com que as cheias atingiam a
cidade de Coimbra e as localidades ribeirinhas do Baixo Mondego, aumentaram
os níveis de segurança e permitiram agricultura mais desenvolvida. O Bairro Baixo
de Coimbra não voltou a ser inundado. As perdas humanas, o grau de afetação do
quotidiano da população, o efeito destrutivo da agricultura, com perdas totais nas
colheitas e sementeiras, e de infraestruturas diminuíram. Ainda assim, continuam-se
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a registar perdas significativas no património público e privado, em algumas
infraestruturas e nas estruturas hidráulicas.
Os impactos negativos das cheias do Mondego, sobre os sistemas sociais,
económicos e ambientais, são transversais aos dois períodos, variando, somente, na
sua magnitude, significado e grau de afetação aos elementos expostos. Em diferentes
momentos a administração, central e local e organizações da sociedade civil tiveram
que intervir no apoio às vítimas e na recuperação das infraestruturas afetadas.
Refiram-se a título de exemplo as cheias de 1331, 1488, 1739, 1788, 1852, 1860,
1872, 1876, 1900, 1915, 1948, 2001 e 2019.
Desde a entrada em pleno funcionamento das barragens da Aguieira, Raiva e
Fronhas, em 1986, até às grandes cheias do Inverno 2000/2001, que as estruturas
de proteção contra as cheias induziam, na sociedade e nas suas organizações,
um sentimento de segurança, conhecido pelo “efeito de dique” (Di Baldassarre,
2018). Contudo, para eventos de cheias de grande magnitude, têm-se registado
perturbações no quotidiano das populações e danos significativos, no valor de
milhões de euros de prejuízos, nas infraestruturas hidráulicas, rede rodoviária e
ferroviária, agricultura, equipamentos de lazer e desportivos.
O Mondego poderá estar parcialmente “domado” pelas obras hidráulicas, mas
não está completamente controlado. A história hidrológica do rio e das suas cheias,
nomeadamente as de natureza catastrófica (tanto em regime de escoamento natural
como em regime regularizado), e assumindo que estes eventos poderão ocorrer no
futuro, indica que é necessário adaptar o atual sistema de gestão da bacia hidrográfica
a esta realidade, de forma a mitigar os eventuais danos e prejuízos.
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