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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos ge-

ológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos lo-

cais, quer a nível regional e/ou global. De entre os fenómenos com maior impacte 

contam-se as erupções vulcânicas, os sismos, os movimentos em massa e os mare-

motos (tsunamis). Muitas vezes, a manifestação de tais riscos geológicos ocorrem 

simultaneamente, o que torna os seus efeitos ainda mais devastadores. A título de 

exemplo, e considerando a história mais recente da Humanidade, salienta-se a erup-

ção do Vulcão Krakatoa (Indonésia), a 26 de Agosto de 1883, na qual 827 000 km2 

ficaram cobertos por pedra pomes e cinzas vulcânicas emitidas no decorrer deste 

evento. Durante esta erupção foram gerados vários tsunamis que provocaram mais 

de 36 000 mortos.

No que respeita aos movimentos em massa, um dos mais catastróficos do século 

XX ocorreu em Dezembro de 1999, na Venezuela. Durante esse inverno, períodos 

de chuvas anormalmente intensas no estado de Vargas desencadearam inúmeros mo-

vimentos de massa que causaram cerca de 30 000 mortos, sendo que cerca de 10 % 

da população desse estado pereceu nesses eventos.

Todavia, de entre os diferentes riscos geológicos, os sismos são aqueles que ocor-

rem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser respon-

sável por devastações enormes e elevados perecimentos entre as populações mais 

atingidas. Por outro lado, são eles que também apresentam a maior taxa de eventos 

associados, nomeadamente maremotos e movimentos de vertente.  

O evento mais devastador do século XXI, até ao presente, foi o tremor de terra 

ocorrido no dia 24 de Dezembro de 2004, junto à costa oeste de Samatra (Indoné-

sia) que, conjuntamente com os maremotos gerados pelo sismo, provocou a morte 

a mais de 220 000 pessoas, em 14 países. Mais recentemente, a 25 de abril de 2015, 

outro sismo, de magnitude 7,8, causou a morte a mais de 8 000 pessoas e deixou 

centenas de milhares sem casa, no Nepal.

Portugal, ao longo da sua história tem sido palco de diversos eventos sísmicos 

dos quais se destaca o tremor de terra de 1755, com maremoto associado, o qual 

provocou a destruição de Lisboa e causou elevados danos na região algarvia e do 



golfo de Cádis e um profundo abalo na consciência política e social da altura. As 

medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal para a reconstrução da capital do 

país foram de reconhecido mérito.

Todavia, Portugal foi afetado por mais eventos sísmicos catastróficos, com per-

das humanas e elevados danos materiais. O tremor de terra que ocorreu ao final 

da tarde do dia 23 de Abril de 1909, com origem no sistema de falhas do Vale do 

Tejo e que afetou especialmente a região de Benavente e Samora Correia, foi o que 

causou maior número de vítimas no século XX em Portugal, enquanto que o sismo 

de 28 de Fevereiro de 1969, com epicentro a cerca de 200 Km a sudoeste de Sagres 

e sentido em todo o país, foi o de maior magnitude desse século. 

Quando se fala no sismo de Benavente, é incontornável não falar de um grande 

geólogo, Léon Paul Choffat, pois a ele se deve a primeira carta macrossímica de 

Portugal, efetuada com base nos efeitos sentidos devido ao referido evento, assim 

como muitos dos trabalhos que constituíram a base de muitos outros estudos sobre 

a Geologia de Portugal. Paul Choffat, tendo nascido a 14 de Maio de 1849 na Suí-

ça, veio para Portugal em 1878 onde residiu até à sua morte a 06 de Junho de 1919. 

Outro importante tremor de terra, registado na região de Pokuplje, situada 39 

Km a sueste de Zagreb, a 8 de Outubro de 1909, por isso, também há 110 anos, 

permitiu a Andrija Mohorovičić a descoberta de uma descontinuidade nas proprie-

dades mecânicas dos materiais geológicos, que marca a transição entre a crusta e o 

manto da Terra. Ganhou fama ao postular a existência dessa descontinuidade, ao 

ponto de ter ficado conhecida como descontinuidade de Mohorovičić, ou simples-

mente de Moho.

Por todas estas razões, a escolha temática para o XII Encontro Nacional de 

Riscos não poderia ser outra que não a do Risco Sísmico, não só pelas efemérides 

relativas aos tremores de terra de Benavente e de Pokuplje (110 anos), bem como 

do de 1969 (50 anos), mas também pelas celebrações dos 110 anos da descoberta da 

descontinuidade de Moho e dos 100 anos da morte de Paul Choffat. Por outro lado, 

sendo o Algarve uma das regiões com maior risco sísmico, pareceu-nos natural esco-

lher Faro para a realização deste XII Encontro. Acresce, ainda, que a reflexão à volta 

dessas manifestações do risco sísmico permite juntar várias áreas do conhecimento 

e da sociedade por forma a refletir sobre o que aprendemos com o passado, analisar 



as melhorias verificadas desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para 

potencializar a resiliência das populações. 

Com este encontro pretende-se colocar a comunidade científica, os agentes de 

proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população 

em geral a refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes deste tipo, aprendendo 

com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, 

cada dia que passa, estamos mais próximos de um evento devastador. 

Neste encontro discutiu-se a forma como a sociedade encara estes fenómenos 

naturais e se ela estará melhor informada e preparada para os enfrentar do que estava 

no passado. Refletiu-se também sobre o modo como estes conteúdos são abordados 

atualmente nos diversos níveis de ensino não superior, bem como sobre a forma 

como tais conceitos são apreendidos pelos alunos e, ainda, sobre como agir para 

incutir à sociedade a necessidade de a tornar mais resiliente a tais riscos geológicos. 

A história da ciência, assim como os seus protagonistas, têm um papel funda-

mental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez 

parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a apren-

dizagem decorrente do passado.

Luciano Lourenço

Ana Gomes
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Introdução

De entre os diversos processos geológicos, os sismos são dos que ocorrem com 

maior frequência, em especial nas denominadas zonas sísmicas ativas, e são, à escala 

global, dos processos potencialmente perigosos que têm provocado maior devas-

tação, quer em número de vítimas como em danos materiais (e.g. Samardjieva e 

Badal, 2002; Yong et al., 2002). Há ainda a considerar fenómenos associados (mare-

motos [tsunamis], erupções vulcânicas, movimentos de vertente, colapso de cavida-

des, incêndios) que podem ser despoletados por eventos sísmicos e os quais podem 

ter consequências tão, ou mais, devastadoras do que o evento gerador.

Também Portugal, devido ao seu contexto geodinâmico, tem sido afetado por 

vários sismos que provocaram danos consideráveis e mortes.

Neste trabalho, far-se-á uma sumária evolução histórica da sismologia, alguns 

dos atores que tiveram um papel relevante e referência a alguns dos sismos mais 

importantes que afetaram o território nacional.

Breve evolução histórica da sismologia

Quando se fala em evolução histórica da sismologia, é incontornável abordar 

os eventos sísmicos, os atores e a evolução tecnológica que permitiu o seu progre- 

sso. Muito haveria a dizer sobre tais temáticas, contudo, irão apenas salientar-se 

alguns marcos importantes, tendo-se consciência de ter relegado outros tantos, 

tão ou mais relevantes.

Foi com o sismo de 1755, o qual destruiu a cidade de Lisboa (Portugal), que se 

terá iniciado a sismologia moderna (e.g. Agnew, 2002; Ben-Menahem, 1995). O es-

tudo deste evento permitiu que em 1761, John Michell compreendesse e declarasse 

que os sismos eram devidos a ondas que se propagavam.

Todavia, só mais de um século depois de surgir o sismógrafo Milne, construído 

por John Milne, é que se veio revolucionar e impulsionar a sismologia instrumental. 



15

Em 1909, Andrija Mohorovičic, pela análise de sismogramas de diversos observa-

tórios geofísicos da Europa relativos a um evento sísmico ocorrido na Croácia, con-

seguiu comprovar a descontinuidade, em termos de velocidades das ondas sísmicas, 

existente na crusta terrestre.

Desde então, observou-se uma enorme evolução no que respeita aos equipamen-

tos de deteção e registo de sismos, fruto do desenvolvimento tecnológico mundial, o 

que potenciou, concomitantemente, uma evolução no conhecimento e explicação 

tanto dos abalos telúricos como da própria dinâmica do planeta.

No que respeita a Portugal, a Universidade de Coimbra, com o então Observató-

rio Meteorológico e Magnético, deu os primeiros passos na sismologia em Portugal, 

tendo instalado em 1903 o primeiro sismógrafo Milne em território continental. 

Relativamente a atores de reconhecido mérito no contexto nacional, Paul Cho-

ffat é um dos exemplos incontornáveis, embora muitos outros pudessem ser evo-

cados. Este geólogo suíço, nascido em 1849, veio para Portugal em outubro de 

1878, tendo o seu contributo abarcado diversas temáticas, desde a estratigrafia, 

paleontologia, tectónica, sismologia, geologia aplicada, geomorfologia e cartografia 

geológica (e.g. Rocha, 2008; Rocha et al., 2008). A título de exemplo da sua vasta 

contribuição para a Geologia em Portugal, salienta-se a publicação, em coautoria 

com Nery Delgado (1835-1908), da Carta Geológica de Portugal Continental à es-

cala 1:500 000, em 1889. No início do século XX, Paul Choffat publicou a primeira 

Carta Macrossísmica do país referente ao sismo de 9 de agosto de 1903 (Choffat, 

1904). Três anos mais tarde, apresentou o primeiro esboço de uma Carta Tectónica 

para Portugal continental à escala 1: 1 500 000 (Choffat, 1907-1909). Depois, Paul 

Choffat veio a falecer em Lisboa, a 6 de junho de 1919.

Alguns dos grandes sismos do século XX

No contexto mundial, o século XX foi pautado por vários eventos sísmicos com 

impacte devastador, destacando-se o sismo de 18 de abril de 1906, que, conjunta-

mente com os incêndios despoletados pelo evento, causou a destruição a cidade de 
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São Francisco, dos Estados Unidos da América (e.g. Fradkin, 2005; Zoback, 2006) e 

a morte a cerca de 3000 pessoas, tendo deixado dezenas de milhares sem habitação.

No dia 28 de dezembro de 1908, um sismo de magnitude 7.0 em Itália, cumu-

lativamente com o maremoto (tsunami) gerado, causou a destruição das cidades de 

Messina e de Reggio Calabria (e.g. Carcione e Kozák, 2008), tendo provocado o 

maior número de vítimas registadas na Europa, durante o século XX, devido a um 

abalo telúrico.

Também Portugal continental, tem sido, ao longo da sua história, assolado por 

vários sismos devastadores (e.g. Custódio et al., 2015; Ferrão et al., 2016; Vilanova 

e Fonseca, 2007). No que respeita ao século XX, há a destacar dois eventos sísmicos: 

o ocorrido em 1909 e o sismo de 28 de fevereiro de 1969.

No dia de 23 de abril de 1909 ocorreu um sismo de magnitude 6.0, com 

epicentro próximo de Benavente e que causou numerosos danos nas localida-

des próximas da zona epicentral (fot. 1) e cerca de 40 mortos e 70 feridos (e.g. 

Cabral et al., 2010; Teves-Costa e Batlló, 2011). Contudo, este evento veio 

também abalar as consciências políticas e sociais para o facto de Portugal ser 

um território passível de ser afetado por sismos destruidores. Mostrou ainda a 

necessidade de o país ter mais estações sísmicas por forma a melhor conhecer a 

atividade telúrica do seu território, uma vez que em 1909 apenas existia a esta-

ção sísmica pertencente ao então Observatório Meteorológico e Magnético da 

Universidade de Coimbra.

Sessenta anos após o sismo de Benavente, no dia 28 de fevereiro de 1969, 

ocorreu o maior sismo que assolou o país no século XX (e.g. Custódio et al., 2015; 

Ferrão et al., 2016; Vilanova e Fonseca, 2007). Este evento teve epicentro a SW 

do Cabo de São Vicente, com uma magnitude de 7,9 (e.g. Ferrão et al., 2016; 

Vilanova e Fonseca, 2007), foi sentido em todo o país, Espanha e Marrocos, e 

gerou um pequeno maremoto (tsunami). O sismo de fevereiro de 1969 causou 

inúmeros danos materiais, em especial nas povoações da costa algarvia e causou 

uma dezena de mortos. No que respeita à rede sísmica nacional, foi este evento o 

grande impulsionador para o incremento do número de estações a operar em ter-

ritório continental, uma vez que em 1969 apenas existiam três estações sísmicas 

(Lisboa, Coimbra e Porto).
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Considerações finais

Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por diversos fenómenos 

geológicos, de entre os quais alguns sismos devastadores, que causaram mortes e 

grandes destruições. Os sismos, sendo eventos destruidores, podem também ser 

potenciadores de mudanças, a nível da consciência política, social e económica de 

um país. Portugal, no séc. XX, foi exemplo de tais alterações, induzidas pelos dois 

grandes sismos que abalaram o território continental nesse período.

A educação e divulgação são fundamentais para se ter uma sociedade informada, e 

consequentemente mais resiliente, face aos desastres naturais a que o país está sujeito.
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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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