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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.

estruturas Editoriais | editorial structures
Estudos Cindínicos
Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Diretores Adjuntos | Assistant Editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Comissão Científica | Editorial Board
Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

António Vieira
Universidade do Minho

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Cármen Ferreira
Universidade do Porto

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Monserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Xavier Ubeda Cartañà
Universidade de Barcelona, Espanha

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

José António Vega

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
Adélia nunes
(COORDS.)

Risco de Cheias e Risco
d e I n u n d a ç õ e s F lu v i a i s .

A p r e n d e r c o m o PA s s a d o

Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e Adélia Nunes

Imagem da Capa
Karine Nieman
Pré‑impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
495408/22

ISBN
978-989-9053-11-3

ISBN Digital
978-989-9053-12-0

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-9053-12-0_10

1.ª Edição

©Março

de 2022, RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
Tecnologia no âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020” e “UIDP/GEO/04084/2020”.
This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology
under the project “UIDB/GEO/04084/2020” and “UIDP/GEO/04084/2020”.

ÍNDICE

Prefácio ........................................................................................................ 9
As Cheias e o Risco de Inundações no Baixo Mondego .............................. 15
Monitorização da variação secular dos parâmetros climatológicos em
Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos
Joana R. Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira e
Vasco Mantas ...................................................................................................... 17
Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio
Ceira até à ponte Açude
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos ....................... 39
Contributos do Laboratório de Hidráulica da Universidade de Coimbra
para o estudo das Cheias do Mondego
José Afeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos ............... 53
Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica
João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos
e Luís Leitão ................................................................................................. 75
Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego
Carlos Luís Tavares ............................................................................................ 109
Investimentos do PO SEUR na redução de riscos de cheias e inundações.
“O exemplo do Baixo Mondego”
José Marques Guedes ......................................................................................... 129
Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados: as cheias de 2001 no
rio Mondego e na queda da ponte Hintze Ribeiro, no rio Douro
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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
13

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: O Homem desde cedo se fixou no leito maior dos rios, por serem terrenos
férteis. No entanto, essa presença vai acarretar-lhe riscos, dos quais o
de inundação fluvial é um dos mais substanciais. No caso em estudo,
encontramos Almeirim na margem esquerda da Vala de Alpiarça, um
afluente do Rio Tejo. Ao olharmos para as inundações fluviais num
período de tempo superior a um século, percebemos que a construção
de barragens teve um impacte significativo na sua redução, tanto em
termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Depois de uma
visão mais holística, lançamos um olhar a quatro episódios de inundações muito marcantes em Almeirim, duas delas com caudal natural,
ou seja, antes da interferência das barragens (1909 e 1935-36) e duas
posteriores à construção desses aproveitamentos hidráulicos e à sua
influência no caudal do Rio Tejo (1979 e 1989).
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Abstract: From the earliest times humans have settled on the largest river bed/
plain since the land is fertile. However this presence will entail risks
such as the river flooding (the most substantial one). In this particular study we find Almeirim on the left bank of Vala de Alpiarça
(a tributary of the River Tagus). When looking at river floods over
a period of more than a century we realise that the construction of
dams had a significant impact on reducing floods in terms of both
frequency and hydrometric height. After a more holistic view we take
a look at four episodes of very remarkable flooding in Almeirim. Two
occurred before the intrusion of the dams (1909 and 1935-36) and
other two after their influence affected the flow of the River Tagus
(1979 and 1989).
Keywords: Almeirim, river flood, risk, Vala de Alpiaraça.

Introdução
A Vala de Alpiarça, na sua passagem junto a Almeirim, acarreta, enquanto linha
de água, risco de inundação para a população desta cidade.
Deste modo, o objetivo deste trabalho visa o estudo das inundações em
Almeirim, mais especificamente das inundações provocadas pela Vala de Alpiarça,
que podem manifestar-se de forma sequencial, envolvendo três situações distintas.
Em primeiro lugar, temos a inundação dos campos agrícolas; em segundo lugar,
ocorre a submersão de algumas vias rodoviárias, nomeadamente a Estrada Nacional
114, que liga Almeirim a Santarém; por fim, regista-se a inundação de áreas
habitacionais de Almeirim, nomeadamente na Pontinha e no Bairro de S. Roque,
tendo como causa direta a existência de cheias na Vala de Alpiarça, e, por vezes, o
Bairro da Tróia também fica em risco, desta feita com a inundação a ser provocada
pelo Vale Virgo, um afluente da Vala de Alpiarça, como se verá adiante.
A metodologia seguida passou por efetuar um conjunto de pesquisas tanto
em monografias sobre a história local e livros de memórias, como, sobretudo,
em periódicos, e que se mostrou essencial, tendo-nos deslocado aos arquivos
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do semanário “Correio do Ribatejo” e do quinzenário “O Almeirinense”, para
pesquisar informação sobre as inundações de fevereiro de 1979 e de dezembro de
1989. Paralelamente a isto, tornou-se de especial relevância a pesquisa de dados da
precipitação e dos níveis hidrométricos que a água atingiu durante as inundações,
os quais foram recolhidos da página online do Sistema Nacional de Informação
de Recursos Hídricos (SNIRH). Em relação a estes dados utilizámos, sempre que
possível, os da Estação Hidrométrica de Almeirim. Quando estes não estiveram
disponíveis, foram utilizados os de uma estação próxima (Ponte de Santarém ou
Ómnias), situada no rio Tejo.
As fontes orais também foram importantes para a realização desta investigação.
Com efeito, além de nos darem o nível da inundação, alguns cidadãos, pelo papel
que desempenharam à época ou posteriormente, designadamente um bombeiro,
uma auxiliar do hospital e uma vereadora, souberam dar-nos várias informações que
foram de grande utilidade por ultrapassarem o conhecimento da generalidade dos
residentes numa zona inundável.
No que toca à delimitação geográfica da área de estudo, tendo em conta que
pretendemos perceber de que modo a risco de inundação afeta a população de
Almeirim, importa considerar, em primeiro lugar, a bacia hidrográfica que recebe
a água da chuva e se concentra na Vala de Alpiarça, e, depois, analisar o espaço
urbano, sobretudo a malha urbana mais próxima às linhas de água, por ser, por esse
facto, a mais vulnerável.
A Vala de Alpiarça é um curso de água artificial, que resultou do aproveitamento
de dois outros que se desenvolviam no campo de Almeirim no início do Séc. XIX.
Junto à, então, vila de Almeirim existia uma linha de água, que Pais (2005) menciona
ser o Ribeiro de Vale Peixe ou o Ribeiro do Alpiarçoilo, conhecido nessa época
como “[…] um dos mais preguiçosos e insalubres riachos dos campos de Almeirim”
(Guerra apud Pais, 2005: 268), assim como uma “Vala d’Alpiarça”, que não seria
exatamente a Vala de Alpiarça que conhecemos hoje. Um projeto de engenharia
hidráulica, que se desenvolveu ao longo da segunda metade do séc. XIX, permitiu
que estas linhas de água passassem a dar lugar a, apenas, uma, com condições de
regadio e navegabilidade, permitindo o desenvolvimento da atividade agrícola e o
escomento, por meio fluvial, dos produtos resultantes desta atividade económica.
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A Vala de Alpiarça faz, assim, parte da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, sendo
seu afluente na margem esquerda, e resulta da confluência de duas linhas de água:
a Ribeira de Ulme e a Ribeira do Vale do Marquês, junto à Quinta da Lagoalva de
Cima, perto do lugar de Vale de Cavalos (Concelho da Chamusca). Tem um curso
de cerca de 37,5 Km de extensão (Pais, 2005) e conflui com o Rio Tejo no lugar
do Porto Sabugueiro, junto ao limite administrativo dos concelhos de Almeirim e
Salvaterra de Magos (fig. 1).
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Fig. 1 - Localização do curso da Vala de Alpiarça
(Fonte: Adaptada da Carta Militar de Portugal 1/25000, Folhas 352, 353, 364 e 365).
Fig. 1 - Course of the Vala de Alpiarça
(Source: Adapted from the Military Map of Portugal 1/25000, Sheets 352, 353, 364 and 365).
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A Vala de Alpiarça é um curso de água que corre sempre junto ao Rio Tejo, razão
pela qual foram vários os projetos de regadio para desvio de água deste rio para a vala,
uma vez que, em alguns pontos, estes dois cursos de água chegam a distar menos de
1km. O ponto em que eles se encontram mais distantes será precisamente na área de
Almeirim, que nos encontramos a abordar, onde estão a cerca de 3,5 km em linha reta.
As áreas urbanas inundáveis na cidade de Almeirim correspondem à Rua dos
Apóstolos, Pontinha e Bairro de S. Roque, que se desenvolvem no sentido noroestesudeste, sendo paralelas à Vala de Alpiarça, e, na parte sudoeste da cidade, o Bairro
da Tróia que é atravessado pelo Vale Virgo.
Contudo, não podemos deixar de ter em consideração que a existência de
inundações no espaço urbano será a última consequência da manifestação deste
risco, pois muito antes da água o atingir já deixou submerso o campo de Almeirim
e várias estradas, rurais ou nacionais, impedindo as deslocações de pessoas e bens,
causando eventualmente destruição de culturas.
Assim, além do espaço urbano, a área de estudo inclui a principal via de ligação
ao lugar da Tapada e a Santarém (a Estrada Nacional 114), bem como considera
uma parte substancial do campo de Almeirim (fig. 2), que se estendendo-se para
fora da cidade, em direção a noroeste, até ao ponto onde a Estrada Nacional 114
inflete para oés-nordeste.
A escolha deste ponto resulta de uma entrevista, reproduzida no jornal “O
Mirante”, de 19 de fevereiro de 2014, feita a um antigo pescador que, durante as
inundações, fazia o transporte de pessoas no seu barco, e seria neste lugar, junto
a um pequeno edifício chamado “Casa da Guarda”, que deixava os passageiros.
Depois eles seguiam a pé para a Tapada ou Santarém, pelo que podemos afirmar que
será até aqui que a Vala de Alpiarça tem capacidade para inundar o campo, sendo
pertinente estender até este local a área de estudo.
O estado da arte diz-nos que as inundações “[…] são provocadas por fenómenos
naturais e essencialmente incontroláveis” (Costa, 2020: 95). Este autor menciona
que as inundações podem ser desencadeadas por cinco tipos de fatores: climáticos,
marinhos, geomorfológicos, hidrogeológicos e antrópicos. Serão sobretudo os
primeiros que iremos estudar. Com efeito, as inundações a abordar tiveram
origem em fenómenos climáticos, nomeadamente em precipitações prolongadas,
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Fig. 2 - Representação cartográfica da área de estudo
(Fonte: Carta Militar de Portugal 1/25000, fl. 353 e 365).
Fig. 2 - Cartographic representation of the study area
(Source: Military Map of Portugal 1/25000 – Sheet 353 and 365).

que duraram vários dias e até semanas, já que a chuva intensa, de apenas alguns
minutos, dificilmente originará uma inundação no local em estudo, dada a reduzida
dimensão da bacia hidrográfica e a sua platitude.
Relativamente ao tipo de inundação, trata-se de uma inundação fluvial, uma
vez que tem origem num curso de água. A inundação fluvial dá-se “[…] quando
a precipitação se concentra rapidamente no curso de água e resulta na transposição das
águas do leito menor do rio para o leito maior, no qual podem ser localizadas várias
atividades e infraestruturas humanas” (Costa, 2020: 92).
Este transbordo de água para fora dos cursos de água interfere naturalmente no
quotidiano das populações, tendo implicações do ponto de vista social e económico,
podendo causar “[…] perdas de vidas, deslocações de populações, danos no ambiente e
património cultural, ser prejudiciais à saúde humana, comprometer o desenvolvimento
económico e prejudicar todas as atividades da Comunidade” (Costa, 2020: 77).
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Por outro lado, podemos caracterizar as inundações provocadas pela Vala de
Alpiarça como progressivas, na medida em que “[…] são causadas por longos períodos
chuvosos, que podem durar semanas” (Ramos e Reis 2001: 64). Estas “[…] resultam
num transbordo gradual para o leito de inundação” (Costa, 2020: 95). Em zonas
planas, como aquela que estamos a estudar, “[…] a terra pode ficar coberta por águas
rasas e lentas durante dias ou mesmo semanas” (Costa, 2020: 97).

Das inundações do Rio Tejo às inundações da Vala de Alpiarça, em Almeirim
O Rio Tejo, com mais de 1 000 km de curso, é o rio mais comprido da Península
Ibérica. Conta com vários afluentes e, em território nacional, podemos destacar os rios
Erges, Ponsul, Ocreza e Zêzere, na margem direita, e na margem esquerda o Sever, a
ribeira de Nisa, o Sorraia e a Vala de Alpiarça, que aqui nos encontramos a abordar.
Segundo Ramos e Reis (2001), a Bacia Hidrográfica do Tejo conta com 80 100
Km2, com dois terços em Espanha e um em Portugal. Os autores referem que o
Rio Tejo em Portugal pode dividir-se em dois setores distintos, que se delimitam
ligeiramente a jusante de Almourol.
Com efeito, até este local, encontra-se inserido no Maciço Antigo e “[…] escoa
de ENE para WSW […], bastante encaixado, o vale estreita quando cruza as cristas
quartzíticas ou granitos mais resistentes” (Ramos e Reis, 2001: 65). Neste sector, as
inundações podem alcançar alturas bastante elevadas, com o maior registo que se
conhece a atingir 25 metros em Vila Velha do Rodão. A jusante de Almourol, o rio
entra na Bacia Sedimentar Cenozoica, alarga-se e escoa de Nordeste para Sudoeste
até Lisboa, onde encontra o Oceano Atlântico. A partir de sete metros as águas
começam a inundar as planícies aluviais, mas nunca ultrapassam nove metros,
mesmo nas piores inundações que há registos (Ramos e Reis, 2001).
As inundações provocadas pelo Rio Tejo e seus afluentes levaram a intervenções
humanas no seu curso praticamente desde a formação da nacionalidade. Contudo,
mais recentemente, “[…]o rio sofreu uma crescente intervenção humana que modificou
o seu comportamento hidrológico através da construção de mais de 140 barragens”
(Ramos e Reis, 2001: 67), sendo esta construção sobretudo entre 1950 e 1960.
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Segundo os autores citados, podemos encontrar três períodos distintos em relação à
capacidade de armazenamento das barragens e artificialização do rio.
O primeiro deles, até 1950, diz respeito à quase inexistência de barragens, e logo
corresponde ao rio em regime natural. O segundo período compreende as décadas de
50 e 60 do séc. XX, quando foram construídas numerosas barragens, tanto em Portugal
como em Espanha. Por fim, o terceiro período dá-se a partir dos anos 70, “[…] quando
o regime do Tejo português passou a depender principalmente da Barragem espanhola de
Alcântara, [...], cujo reservatório possui uma capacidade de armazenamento de 1/4 do total
de água armazenada em todas as barragens da bacia” (Ramos e Reis, 2001: 67).
As barragens acarretaram duas grandes consequências para o rio: o transporte de
menos sedimentos (e consequente erosão das praias a sul do estuário do Tejo), e a
diminuição do número de inundações e, sobretudo, da área que lhes está associada. Com
efeito, tanto Ramos (2005) como Azevêdo et al. (2019) mencionam que a construção de
barragens trouxe uma diminuição quer em tamanho quer em frequência dos fenómenos
de inundação na Bacia Hidrográfica do Tejo, ainda que continuem a existir pequenos
fenómenos de inundação em mais de metade dos anos, e “aquando de anos especialmente
chuvosos, as grandes cheias voltam a inundar a lezíria” (Ramos, 2005: 221).
Com efeito, a partir dos anos 70 o transbordo do rio1, ou seja, quando se
começa a dar a inundação, ocorre menos vezes do que nas décadas anteriores (fig. 3).
1 Ramos

e Reis (2001), baseados na Estação Hidrométrica da Ponte de Santarém, mencionam que
o transbordo do rio se dá-se quando o caudal atinge a altura hidromética de 6,4 metros. Os dados
desta estação, como de muitas outras, contem alguns hiatos, sendo que o próprio gráfico da fig. 3
não representa todos os anos, porque não há dados máximos anuais disponibilizados na base de
dados do SNIRH, ainda que lhe tenhamos adicionado alguns disponibilizados numa súmula do
“Correio do Ribatejo”. Não sabemos efetivamente quando é que esta estação terá sido desativada, mas não há dados disponíveis a partir de março de 1974. Entretanto, a partir de outubro
de 1972 e até setembro de 2002, passaram a existir dados, mais a jusante, relativos à Estação
Hidrométrica das Ómnias.
Deste modo, quando os autores se referem ao nível hidrométrico máximo de 8,89 metros,
registado a 11 de fevereiro de 1979, esse valor diz respeito à estação da Ponte de Santarém, pelo
que podemos determinar uma diferença de 2,49 m entre o nível do transbordo e o máximo
registado, o que corresponde a 28% deste. Estando disponíveis na base de dados do SNIRH
o valor hidrométrico máximo para as estações hidrométricas das Ómnias e Almeirim para esse
mesmo dia (que foram de 10,44 e 11,73 metros respetivamente), e embora sabendo que a influenciar o transbordo existem outros factores que não conhecemos, admitindo que a proporção
se mantém, se subtraírmos 28% a esses valores, ficamos com uma altura de transbordo de 7,52
metros nas Ómnias e 8,44 metros em Almeirim, valores que usaremos como referência para o
transbordo referente a essas estações.
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Ainda assim, deveremos olhar para estes dados com cautela, na medida em que
não são exaustivos, pois existem muitos anos sem dados. No entanto, conseguimos
perceber que as maiores inundações tiveram lugar precisamente após a construção
das barragens, nomeadamente nos anos de 1979 e 1989.
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Fig. 3 - Nível hidrométrico máximo anual, entre 1909 e 2009, nas estações da Ponte de Santarém
(até 1973) e das Ómnias (a partir de 1978) (Fonte dos dados: Correio do Ribatejo e SNIRH).
Fig. 3 - Annual maximum hydrometric level, , between 1909 and 2009, in Ponte de Santarém (until
1973) and Ómnias (after 1978) (Data source: Correio do Ribatejo and SNIRH).

Inundações em Almeirim
Apresentam-se quatro exemplos de manifestações do risco de inundação, sendo duas
delas anteriores, dezembro de 1909 e inverno de 1935-36, e duas posteriores, fevereiro de
1979 e dezembro de 1989, à construção das barragens mencionadas no parágrafo anterior.

Inundação de Dezembro de 1909
As inundações de dezembro de 1909 são-nos relatadas por Vermelho (1951),
Henriques (2006) e Andrade (2012) como um dos fenómenos com maiores
consequências para as populações de Almeirim. Com efeito, os autores frisam que
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já existiam debilidades, que advinham do terramoto de Benavente, ocorrido a 23
de Abril de 1909, e que ainda não estavam sanadas, nomeadamente em termos das
famílias desalojadas. Vermelho (1951) afirmou que as águas atingiram 7,95 metros.
O campo foi inundado de Alpiarça a Benfica do Ribatejo (Almeirim encontra-se
entre estas duas localidades), trazendo perdas de culturas agrícolas e tendo levado ao
desaparecimento de barracas com alfaias que ali existiam. As estradas e caminhos foram
bastante danificados e no início de 1910 “[…] a circulação pelos campos continuava a
ser difícil, uma vez que as estradas estavam por reparar” (Henriques, 2006: 105).
As inundações também chegaram às zonas habitacionais, causando desalojados
e arrastando cabeças de gado. Em Almeirim, na parte do aglomerado urbano, quem
mais sofreu com as inundações foi um bairro que então se estava a desenvolver, na
parte sudoeste da então vila. Este foi visitado, a 30 de dezembro de 1909, por D.
Manuel II, Rei de Portugal à época, que “[…] ao ver a destruição causada pela fúria
das águas, terá afirmado: «isto parece Tróia»” (Henriques, 2006: 103), sendo esse
local ainda hoje chamado “o Bairro da Tróia”.

Inundações do Inverno de 1935-36
Antes de procedermos à descrição das consequências das inundações do inverno
de 1935-36 em Almeirim, devemos ter em consideração um aspeto relativo à Vala
de Alpiarça a que alude Pais (2005). O autor menciona que, desde o início do séc.
XX, esta linha de água se encontrava “obstruída com lixo de toda a ordem” (Pais,
2005: 268). Segundo o autor, a vala só fora limpa em 1932, quando fora eliminada
toda a vegetação das margens. Depois, durante a primeira inundação, ou seja, na de
dezembro de 1935, as margens desmoronaram-se e a vala voltou a ficar obstruída,
o que aumentou as consequências negativas das inundações seguintes, de janeiro
a abril de 1936. Esta terá sido mais uma das razões pelas quais as inundações de
1935-36 foram tão gravosas.
Com efeito, o Inverno de 1935-36 ficou na memória dos Almeirinenses como
tendo tido as maiores inundações na, então, vila. Talvez isto tenha acontecido
também pela sua dimensão, mas foi principalmente pela sua durabilidade e,
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também, pelas consequências que delas advieram. Foram descritas por Ferreira
(2004) e Cláudio (2006), sendo que este último se baseou bastante num periódico
de então, denominado “O Vale do Tejo”.
Na verdade, Cláudio (2006) contabilizou a duração de cada um dos fenómenos,
que totalizaram 47 dias (fig. 4). Pela análise da distribuição diária, percebemos que
existiram muitos dias com precipitação e muitos deles foram consecutivos e alguns
registaram um volume elevado. Com efeito, dos 152 dias analisados, 79 (cerca de
50%) registaram precipitação efetiva, cujo total acumulado nesses cinco meses foi
de 783,6 mm, período em que existiram oito inundações. Ferreira (2004), que teria
9 anos à época, recordava-se «perfeitamente de andar dentro de casa em cima de duas
cadeiras, como se fossem andas” (Ferreira, 2004: 12).
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Fig. 4 - Precipitação diária (mm) na Estação de Almeirim, entre 1 de dezembro de 1935 e 30 de
abril de 1936, com indicação dos dias em que houve inundações (Fonte dos dados: SNIRH).
Fig. 4 - Daily rainfall at Almeirim Weather Station, between 1 December 1935 and 30 April
1936, with the days of floods marked (Data source: SNIRH).

A primeira inundação teve início a 27 de dezembro e teve a duração de cinco
dias. Terá sido certamente fruto das precipitações abundantes dos dias anteriores,
com seis dias a atingir mais de 14 mm diários e com um desses dias acima de 20mm
e, outro, com valor superior a 25 mm.
Em relação à segunda inundação, que começou a 21 de janeiro, Cláudio
(2006) mencionou que ela inundou os campos apenas 20 dias depois da primeira
e salientou a crise de trabalho que foi enorme, dado que à época os trabalhos no
campo absorviam não só a população da então vila, mas também a dos pequenos
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lugares da região. Considerou-se ser a maior inundação desde 1909, pelo facto de
ter sido aquela que durou mais tempo (12 dias), em consequência das precipitações
que se fizeram sentir durante treze dias consecutivos, de 15 a 27 de janeiro.
A terceira inundação, que principiou a 11 de fevereiro e teve a duração de 4 dias,
interrompeu a circulação para Santarém. Terá sido consequência da precipitação
dos dias anteriores, dois deles com valores da ordem de 20 mm diários. Os efeitos
para a agricultura já se faziam sentir, pois encontravam-se destruídas as sementeiras
e, além disso, havia “[…] homens novos e válidos pedindo esmola, transtornos de toda a
ordem, enfim uma pavorosa crise de trabalho […]. Os campos ficaram num estado que
tão depressa não poderão ser trabalhados” (Vale do Tejo apud Cláudio, 2006:10-11).
A quarta inundação durou oito dias, que tendo sido precedida por dois dias com
precipitação abundante, 15 e 17 de fevereiro, com cerca de 30 mm cada (fig. 4).
Depois, os dias 1 e 8 de março registaram valores de pluviosidade superiores a
20 mm, e no dia 9 de março, observaram-se 34,2 mm, após o que se seguiram vários
outros dias com precipitação, tendo culminado no dia, dia 21 de março, quando
houve o maior registo de precipitação diária desse inverno, com 36,6 mm, e que
antecedeu uma inundação, a quinta, que começaria dois dias depois, com duração
de nove dias.
Em abril existiram mais três inundações, com cada uma delas a durar três dias,
e como ocorreram na segunda quinzena, quando já não eram expectáveis, isso veio
aumentar muito as suas consequências. Assim, as precipitação contínuas, entre os
dias 12 e 15 de abril, originaram uma nova inundação, a sexta, de 16 a 18 de abril.
Por sua vez, em resultado da abundante pluviosidade do dia 18 de abril, 28
mm, a qual se prolongou para o dia seguinte, apenas dois dias depois da anterior,
a 20 abril começou a sétima inundação, que bloqueou a estrada para Santarém até
ao dia 22, e que foi a que “[…] mais prejuízo deu à agricultura, por ter completado
a destruição das vinhas, trigos, favas, etc. que, por acaso, escaparam e resistiram à
paralisação e ferocidade das cheias anteriores” (Vale do Tejo apud Cláudio, 2006:11).
Apesar da ausência de registos de precipitação a partir de 20 de abril, terá havido
uma oitava inundação a 28 de abril, que poderá ter tido origem em precipitações
mais a montante da Bacia Hidrográfica da Vala de Alpiarça ou resultar do próprio
Tejo. A estrada para Santarém voltou a ser cortada e, na agricultura, voltaram a
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registar-se impactes de grande ordem, nomeadamente “[…] algumas curas que eram
feitas pelos fazendeiros e lavradores em que eram empregados homens, que se sujeitavam
a esses trabalhos, encravados em nateiros, com risco de desses pontos não se poderem
retirar, ficaram de nulo efeito” (Vale do Tejo apud Cláudio, 2006:11).
Ainda que tenha chegado a invadir as zonas residenciais, foram sobretudo os
impactes na agricultura que marcaram estas inundações, pois, como frisou Ferreira
(2004), conduziram à descapitalização de proprietários, lavradores e fazendeiros,
uma vez que com a destruição “[…] dos rebentos das vinhas e das plantações de trigo,
milho e leguminosas […] a colheita foi muito pequena, não chegando para pagar as
despesas correntes” (Ferreira, 2004: 12).
Apesar de não estarem disponíveis os dados hidrométricos para esta inundação,
o “Correio do Ribatejo” de 29 de dezembro de 1989, que faz uma súmula do nível
das inundações mais expressivas até àquela data, aponta para o ano de 1936 a altura
da água de 7,85 metros, em Santarém.

Inundação de Fevereiro de 1979
Ainda que não falem especificamente do caso de Almeirim, tanto Azevêdo et al.
(2019) como Ramos e Reis (2001) mencionam a inundação de fevereiro de 1979
como a maior do séc. XX no rio Tejo, e possivelmente a maior de que há registos,
com um período de retorno de 210 anos e um caudal de ponta de 14 500 m3/s e
8,89 metros de altura, na Ponte de Santarém. A área inundada terá sido de 871 Km2,
com alguns locais inundados por 100 dias, devido à sua baixa altitude e inclinação.
O Correio do Ribatejo de 23 de fevereiro noticia que o deputado José Niza, eleito
pelo Distrito de Santarém na Assembleia da República, interveio mencionando que
estas inundações ultrapassaram as de 1876 e 1941 que, à data, eram as de pior
memória. Por outro lado, referiu ainda que as barragens não resolveram o problema
das inundações.
Com efeito, Azevêdo et al. (2019) referiram que esta inundação ocorreu depois
de 15 dias consecutivos de precipitação, a que se somaram descargas sucessivas e
mal coordenadas da barragem portuguesa de Castelo do Bode e da espanhola de
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Alcântara. Também Ramos e Reis (2001) descreveram as inundações de 1979 com
“[…] picos de cheia [que] foram acentuados pelas descargas contínuas das barragens,
nem sempre coordenadas entre as autoridades espanholas e portuguesas […]. Se é certo
que as barragens diminuíram a frequências das cheias, sobretudo as outonais, já nas
situações anormalmente chuvosas de Inverno, contribuíram, por vezes, para o aumento
dos caudais de ponta” (Ramos e Reis, 2001:70).
Ainda antes de entrarmos no caso específico de Almeirim, para melhor termos
noção da magnitude desta inundação, devemos debruçar-nos sobre o jornal
“Correio do Ribatejo”, de 2 de março de 1979, que relata a visita às áreas afetadas
do então Presidente da República, Ramalho Eanes, acompanhado pelo Ministro da
Administração Interna, António Gonçalves Ribeiro.
Na mesma edição deste jornal foi reproduzido um comunicado da Associação de
Agricultores do Ribatejo onde estes mencionam que a cota máxima é rapidamente
atingida, devido aos caudais descarregados pelas barragens do Fratel (12 000 m3/s)
e do Castelo do Bode (2 000 m3/s). Mencionaram ainda que era imperativo que se
dialogasse com Espanha para concertar os caudais descarregados pelas barragens, a fim
de evitar inundações com esta magnitude. A edição seguinte do “Correio do Ribatejo”,
de 9 de março de 1979, alude à falta de matéria-prima para o setor agroalimentar.
Passando agora a Almeirim, se analisarmos os dados da precipitação, bem
como do nível hidrométrico, conseguimos perceber melhor a dinâmica desta
inundação. Com efeito, apesar da precipitação já se fazer sentir há alguns dias, foi
no dia 9 de fevereiro que se atingiu o valor mais alto do mês, 36 mm, sendo o nível
hidrométrico de 8,15 metros. A precipitação manteve-se elevada até 11 de fevereiro,
o que contribuiu para que que o nível hidrométrico tivesse continuado a subir,
atingindo o valor máximo a 11 de fevereiro, com 11,73 metros. A partir daqui, este
valor começou a descer, com uma estagnação a 15 de fevereiro, devido a um ligeiro
aumento da precipitação, após o que continuou a baixar, tendo ficado abaixo do
nível de transbordo a 17 de fevereiro, ou seja, atingiu-se a cota máxima em 2 dias
e, depois, a inundação manteve-se durante mais 6 dias, tendo baixado lentamente
até ficar abaixo do nível de transbordo, formando uma curva assimétrica, com uma
curva de crescimento mais rápida do que a curva de descida e enfraquecimento,
como é caraterístico dos hidrogramas de cheia (fig. 5).
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Fig. 5 - Nível Hidrométrico médio diário e Precipitação diária na Estação de Almeirim,
em fevereiro de 1979 (Fonte dos dados: SNIRH).
Fig. 5 - Average daily hydrometric level and daily rainfall at Almeirim Weather Station,
in February 1979 (Data source: SNIRH).

Sabemos que o nível da água dentro do aglomerado urbano de Almeirim atingiu
proporções que não eram usuais quando, algumas vezes, a água entrou pela, então,
vila. Na verdade, testemunhos orais dizem-nos que a cota máxima chegou à porta
da Farmácia Barreto do Carmo, que pela cartografia sabemos estar um pouco
acima de 14 metros de altitude e, naturalmente, quando tal aconteceu, a Estrada
Nacional 114 estaria já submersa, (fig. 6). De igual forma, a Estrada Nacional 118,
que atravessa Almeirim, encontrava-se submersa à saída sul, em direção a Benfica
do Ribatejo, e, já fora da zona urbana, também estava submersa a norte, na ligação
para Alpiarça, pelo que se pode afirmar que a vila ficou isolada em termos de
comunicações terrestres.
Várias pessoas ficaram desalojadas, apenas com a roupa que tinham vestida,
conforme noticiou o jornal “O Almeirinense”, nas edições de 15 de fevereiro e
1 de março. Caíram casas, muros e perdeu-se o recheio de muitas habitações,
nomeadamente a adega de José da Silva Rodrigues, na Pontinha, que ficou em
risco de ruir. Almeirim ficou sem energia elétrica durante uma parte deste período
de inundação.
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Fig. 6 - Reconstituição da inundação de fevereiro de 1979 dentro do núcleo urbano de
Almeirim (Elaborada por Samuel Tomé, a partir do WebSIG do Município de Almeirim).
Fig. 6 - Reconstitution of the February 1979 flood in the urban centre of Almeirim (Prepared by
Samuel Tomé, from WebSIG of Almeirim Municipality).

Inundação de Dezembro de 1989
Nas peças noticiosas da imprensa local e regional, referentes à inundação
de dezembro de 1989, ressalta sempre o termo de comparação com a de 1979,
sendo mencionado que a cota máxima esteve a poucos centímetros da inundação
que acontecera uma década antes. Mais uma vez, o seu impacte terá sido tal que,
à época, o então Presidente da República, Mário Soares, visitou a região a 23
de dezembro.
Segundo o “Correio do Ribatejo”, de 21 de dezembro, as descargas das barragens
de Castelo do Bode e Fratel (com esta a ser naturalmente afetada pelas descargas da
Barragem de Alcântara, em Espanha) começaram a 12 de dezembro, tendo o caudal
atingido 7 000 m3/segundo, nas Ómnias e o transbordo do Rio Tejo sucedeu no dia
seguinte, a 13 de dezembro (fig. 7).
Com efeito, associada à descarga das barragens, verificou-se uma precipitação
que se fez sentir quase diariamente, com valores a rondarem 10 mm, pelo que o nível
hidrométrico foi-se mantendo mais ou menos constante, tendo variado entre 7 e 8
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metros. O “Correio do Ribatejo”, de 29 de dezembro2, noticiou que, pelo facto da
precipitação e das descargas das barragens estarem a diminuir, parecia que também
a inundação começava a diminuir, contudo, a 26 de dezembro a precipitação
intensificou-se, e o nível voltou a aumentar, chegando ao nível hidrométrico
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máximo desta inundação do rio Tejo, com 9,69 metros.

Fig. 7 - Nível Hidrométrico médio diário na Estação das Ómnias e Precipitação diária na Estação
de Almeirim, entre 1 de dezembro de 1989 a 15 de janeiro de 1990 (Fonte dos dados: SNIRH).
Fig. 7 - Average daily hydrometric level at Ómnias Weather Station and daily rainfall at Almeirim
Weather Station, between 1 December 1989 and 15 January 1990 (Data source: SNIRH).

A edição de 1 de janeiro de 1990 do jornal “O Almeirinense” dá-nos conta
especificamente das consequências desta inundação em Almeirim. A Estrada
Nacional 114 para Santarém esteve cortada durante 10 dias e o nível da água chegou
ao cruzamento com a Rua dos Apóstolos (fig. 8). Os prejuízos na agricultura ainda
não se conseguiam calcular nessa data. Sabemos que esta inundação terá ligado com
a do Rio Tejo (como a de 1979, certamente), pois o “Correio do Ribatejo”, de 29
de dezembro de 1989, reproduziu uma fotografia do entroncamento das estradas
nacionais 114 e 368, que se encontrava submerso.
2

Temos de ter em consideração o desfasamento das datas de capa do jornal dos dados efetivos
por se tratar de um semanário, cuja edição fecha alguns dias antes da publicação, que poderia
ter sido adiantada inclusivamente por se estar no período do Natal.
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No “Correio do Ribatejo”, de 5 de janeiro de 1990, começou a falar-se mais das
consequências das inundações, pelos vários atores (autarcas, deputados da região,
União de Sindicatos). Estas traduziram-se não só na destruição de habitações, mas
também tiveram fortes impactes nos terrenos agrícolas, sobretudo nos localizados
junto aos rios, pois ficaram cobertos de areia, o que os inutilizou durante algum
tempo, e além disso, devido ao encharcamento dos solos, as culturas de primavera
tiveram de ser atrasadas. Estes atores reclamaram o Plano de Regularização do Vale
do Tejo (prometido alguns anos antes), pois mencionavam que as inundações foram
mais graves devido ao assoreamento de areia e outros detritos do Rio Tejo e seus
afluentes, assim como a falta de limpeza de ribeiros e valas, não falando da falta de
coordenação das descargas das barragens.

Fig. 8 - Reconstituição da inundação de dezembro de 1989 dentro do núcleo urbano de
Almeirim (Elaborada por Samuel Tomé, a partir do WebSIG do Município de Almeirim).
Fig. 8 - Reconstitution of the December 1989 flood in the urban centre of Almeirim
(Prepared by Samuel Tomé, from WebSIG of Almeirim Municipality).

Síntese das áreas inundáveis em Almeirim
A experiência, resultante da vivência de várias inundações provocadas pela Vala
de Alpiarça, ensinou-nos que as inundações de Almeirim são graduais, tal como
as do Rio Tejo, com as quais ocorrem a par, o que significa que enquanto a água
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vai subindo, as populações já sabem o que será inundado em primeiro lugar e que,
quando determinado ponto fica submerso, já se sabe qual será a próxima área a ser
inundada, se entretanto as águas não estagnarem e se, por acaso, se vier a atingir o
nível hidrométrico máximo daquelas inundações.
Ora, esse conhecimento advindo da experiência foi contribuindo para o
desenvolvimento de uma cultura sobre inundações que permite saber que ela ocorre
em diversas etapas, a partir das quais é possível cartografar a progressão da inundação,
o que pode ser traduzido num mapa de probablidade das áreas inundadas e dos
respetivos danos (fig. 9), ou seja, quanto maior for a probabilidade de inundação
menores serão os danos por ela provocados e, pelo contrário, quanto menor for a
probabilidade, maior será a área afetada e, por conseguinte, mais nefastas serão as
consequências. Deste modo é possível estabelecer quatro classes de inundação, a partir
da Vala de Alpiarça, e uma quinta, a partir do Vale Virgo, além da identificação de
uma outra situação que, embora sendo provocada pelo rio Tejo, servia de aviso para o
corte de comunicações entre Almeirim e a capital do distrito, Santarém:
1. Elevada frequência e baixo dano - Transbordo para os campos que envolvem
a Vala de Alpiarça. Ocorre muitas vezes, como resultado de fenómenos de
pluviosidade mais abundante. Quando isto acontece, praticamente ninguém
se apercebe por ter um impacte quase residual.
2. Média frequência e dano moderado - Inundação da Estrada Rural A2
(também conhecida como “Estrada do Meio”). Ocorre com menos
frequência do que a anterior e com consequências mais diretas, uma vez que,
após a inundação da estrada, o campo irá ser progressivamente inundado.
3. Reduzida frequência e danos avultados - Inundação da Estrada Nacional 114,
que liga Almeirim à Tapada e a Santarém, e provocava o constrangimento
dos cortes de comunicações com a capital de distrito. Com a inauguração
da Ponte Salgueiro Maia/IC10, em 2000, esta limitação deixou de existir.
4. Frequência muito baixa e danos muito avultados - Inundação da parte baixa
de Almeirim. Segundo Ferreira (2004), dentro desta área do aglomerado
urbano é possível estabelecer as seguintes etapas:
a. Casa de Álvaro Pina (na Rua dos Apóstolos);
b. Entrada da água no Largo General Guerra;
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c. Ligação da água do Largo General Guerra à que vem de S. Roque
pela Rua da Rega e Rua da Fonte.
5. Frequência muito rara - Inundação do Bairro da Tróia. Trata-se de uma possibilidade que se deve manter em aberto, embora já não aconteça há vários anos.
Sinal de aviso - Inundação da Estrada Nacional 368 (que liga Tapada a Alpiarça).
Embora não faça parte da área inundável pela Vala de Alpiarça, pois é uma
inundação diretamente causada pelo Rio Tejo, ela era muito importante, na medida
em que acontecia antes da submersão Estrada Nacional 114, que anteriormente à
construção do IC10, provocava o corte de comunicações com a capital de distrito.

Área de estudo

Fig. 9 - Mapa com os vários pontos da inundação de forma gradual, com área de
investigação destacada (Fonte: Carta Militar de Portugal 1/25000, fl. 353 e 365).
Fig. 9 - Map showing the gradual build-up of the flood at various points, with the research area
highlighted (Source: Military Map of Portugal 1/25000 – Sheet 353 and 365).

A propósito das inundações e do corte da Estrada Nacional 114, cabe fazer aqui uma
referência aos barqueiros, que eram contratados para fazer o transporte de pessoas e bens
entre Almeirim e a Tapada, conforme refere Ferreira (2004), tanto mais que nas inúmeras
fotografias de inundações em Almeirim, é comum ver barcos nas estradas e ruas inundadas.
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Considerações Finais
As inundações são um fenómeno da natureza que, no caso dos rios, como é
o deste trabalho de investigação, consistem no transbordo da água para fora dos
leitos normais ou aparentes, onde habitualmente circula, ou seja, para os designados
“leitos de inundação”. Ora, os leitos de inundação, sendo áreas extremamente
férteis, propiciam a presença humana, pelo que quando a inundação ocorre, estamos
perante a manifestação do risco.
A manifestação deste tipo específico de risco acarreta, normalmente, graves
consequências. No entanto, aquelas que abordamos aqui, por ocorrerem numa
pequena bacia hidrográfica com características muito específicas, não acarretam os
efeitos mais violentos deste tipo de fenómenos, nomeadamente a perda de vidas
humanas. Entre outras eventuais razões explicativas para que os danos não sejam
tão avultados como os que ocorrem nas situações mais graves, está o facto da bacia
hidrográfica ser de reduzida dimensão e se desenvolver numa forma de relevo muito
suave, pelo que as inundações se espraiam por áreas relativamente extensas, dandolhe um caráter progressivo. Isto quer dizer que entre o extravasamento da água, no
caso da Vala de Alpiarça e o corte da estrada para Santarém, mesmo nas situações
em que a água sobe mais rapidamente, há algumas horas que não só permitem
evacuar as pessoas e bens que se encontrem nos campos, mas também colocar a
salvo a população urbana e os seus bens, muito antes que a água invada a área
inundável da cidade de Almeirim.
Ao lançar um olhar holístico ao comportamento dos fenómenos de inundação e
à sua evoluçãono tempo na área de estudo, conseguimos perceber que eles passaram
a acontecer com menor frequência nos nossos dias, por via da ação das barragens,
que retêm o caudal dos rios.
Com efeito, a construção deste tipo de equipamentos nos rios, ao longo do
século XX, veio propiciar que as inundações deixassem de ter os níveis gravosos
que tinham, por um lado, e por outro, tendo em conta as descargas de caudal
controlado, perceber melhor quando a inundação vai ocorrer.
No entanto, ao finalizar este trabalho de investigação, a principal conclusão que
podemos retirar é a de que o controlo das inundações só será efetivo se forem tidos em
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conta dois aspetos. Em primeiro lugar, é necessário que o volume de água descarregado
das barragens seja feito de modo concertado entre Portugal e Espanha, caso contrário,
teremos efeitos semelhantes aos da inundação de fevereiro de 1979. Em segundo lugar,
é preciso que não se encare a acumulação de água nas barragens meramente para efeitos
de produção de energia elétrica, mas também para algum amortecimento das pontas de
cheia, respeitando assim as margens de segurança, pois em casos de precipitações mais
intensas, poderá não haver suficiente capacidade de encaixe nem tempo para descarregar
os caudais afluentes à barragem sem causar uma inundação, mas uma boa gestão evitará
que ela seja tão gravosa como sucederia em regime natural.
No que concerne às consequências que a inundação pode acarretar para as
populações, elas foram-se alterando com o tempo. Se, durante um longo período, uma
inundação poderia representar fome e miséria, caso se perdessem as colheitas, bem como
a ausência de comunicações terrestres para Santarém, nos nossos dias, esses efeitos estão
devidamente sanados e já não constituem problema quando existe uma inundação.
Atualmente, a maior vulnerabilidade que poderá fazer aumentar algumas
consequências assenta, na nossa ótica, na dificuldade em percecionar o risco de
forma correta, uma vez que a tomada de consciência da manifestação do risco de
inundação e da cultura que lhe está associada vai diminuindo à medida que os
fenómenos de inundação vão sendo cada vez menos frequentes e diminuirá tanto
mais quanto mais eles se distanciarem no tempo.
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