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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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p r e fáC I o

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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Resumo: O sismo de 1969 é o “parente pobre” da Sismologia e Engenharia Sísmica 
Portuguesa. A crise das Capelinhos em 1958-59, e os sismos anteriores 
de Agadir (1960) e Caracas (1967) sempre colocaram o sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 como pequeno quer em relação a 1755 e aos sismos 
de 1909 no Baixo Tejo que causou grande número de vítimas, quer 
em relação aos sismos dos Açores. Em relação a 1755 um sem número 
de estudos e publicações versando os tópicos mais diversos tem criado 
interesse de muitos investigadores, o que não aconteceu até agora com 
1969. Contudo, é com o sismo de 1969 que se dão os primeiros avan-
ços significativos em termos de investimento nesta área do saber com 
novas estações sísmicas e o desenvolvimento da teoria da dinâmica de 
Estruturas. O registo na Ponte sobre o Tejo é dos primeiros feitos em 
território europeu, pois até aí só o sismo de El-Centro contava! Importa 
hoje conhecer melhor o sismo de 1969, os seus efeitos e a forma como 
foi realizada a reconstrução de muitas construções danificadas. Os 
regulamentos começaram a ser chamados, e o ensino a dedicar-se a 
estas matérias. O presente trabalho pretende apresentar alguns dados 
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ainda por explorar e enquadrar o conhecimento na época em Portugal 
e no Mundo, colocando algumas questões que necessitam de respostas 
urgentes para que a mitigação dos sismos possa realmente ser realidade. 

 
palavras ‑chave: Sismo de 1969, propagação anómala, danos, reparações, custos 

directos, impactos

Abstract: The 1969 earthquake is the "poor relation" of seismology and Portuguese 
seismic engineering. The Capelinhos crisis in 1958-59, and the previous 
earthquakes of Agadir (1960) and Caracas (1967) always placed the 
earthquake of 28 February 1969 as a small event compared with that of 
1755 and the earthquakes of 1909 in the Lower Tagus, which caused a 
great number of victims, and to the earthquakes in the Azores. In relation 
to 1755, many researchers exploring a wide range of topics have been 
interested in that event and published many works on it. This has not 
yet happened with the 1969 earthquake. However, it is the earthquake 
of 1969 that led to the first significant advances being made in terms 
of investment in this area of knowledge with the employment of new 
seismic stations and the development of the theory of dynamics of struc-
tures. It was registered on the bridge over the River Tagus, which made 
it one of the first landmarks in European territory, because until then 
only the earthquake of El-Centro had counted! Today, it is important 
to improve our knowledge about the earthquake of 1969, its effects and 
the way many of the damaged buildings were repaired. Building codes 
became more specialized and teaching materials started to be taught at 
the university level. This work presents some data that are still to be 
explored and discusses the seismic knowledge at that time in Portugal 
and around the world, raising some questions that need urgent answers 
so that earthquake mitigation can become a reality.

Keywords: 1969 earthquake, anomalous propagation, damage, repair, direct 
costs, impacts.
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Contexto

O sismo de 28 de fevereiro de 1969 ocorre numa época em que Portugal acaba por 

passar por uma das maiores tragédias desde o terramoto de 1755 e das várias guerras em 

que esteve envolvido. Estamos a falar das Cheias de 1967 que causaram para cima das 800 

vítimas fazendo fé das pesquisas recentemente realizadas pela Comunicação Social de ago-

ra. Também ocorre após o sismo de Agadir de 1960 com cerca de 10 000 vítimas mortais. 

Dão-se os primeiros passos para desenvolver a Engenharia Sísmica como parte da Dinâmi-

ca de Estruturas. Até então os sismos eram representados por forças estáticas com um co-

eficiente sísmico que rondava os 10 a 15 % nas zonas mais sísmicas do Globo. A primeira 

Conferência Mundial de Engenharia Sísmica (WCEE), o Fórum onde se reuniam cada 4 

anos os especialistas na matéria, teve lugar em 1956, São Francisco, exactamente 50 anos 

após o grande sismo de 1906. E a primeira conferência Europeia (EAEE) anda também 

por essas datas, bem como a 1.ª Assembleia de Comissão Sismológica Europeia (ESC).

A rede sismográfica portuguesa no Continente era constituída apenas por três 

estações, sem grande resolução. Qualquer dos acontecimentos anteriores veio então 

chamar a atenção de que era necessário investir mais nesta matéria. O LNEC cons-

tituiu uma equipe de grande craveira internacional que se dedicou particularmente a 

estes assuntos tendo produzido escola que hoje em dia tem bastantes seguidores e es-

pecialistas. A Sismologia foi lentamente alterando os seus procedimentos e tem agora 

uma rede a todos os títulos de grande expressão. Os sismos que assolaram o território 

dos Açores em 1980 e 1998, permitiram dar passos importantes na modernização de 

toda esta área. O mesmo não se poderá dizer dos responsáveis e de muitos dirigentes, 

principalmente no Continente onde os sismos não se tem manifestado ultimamente, 

pois sem eles é difícil ganhar a luta da mitigação. O século XXI está já cheio de acon-

tecimentos de grande impacto por todo o Globo. Até os tsunamis, relegados apenas 

para o Pacífico até então, passaram a ter um lugar na investigação mundial.

O fim da 2ª República com a queda do regime veio facilitar e tornar mais trans-

parente os problemas existentes e a necessidade de uma actuação atempada para 

mitigar os efeitos de futuros desastres naturais, cuja previsão continua unicamente 

na mira das probabilidades.
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Introdução ao tema

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 ocorreu às 03h 40m 45 s (hora local) com epi-

centro no local 36º.2 N e 10º.5 W, uma profundidade focal de 20-30 km e magnitude 

Mw7.8 ou Ms7.9. O mecanismo focal foi estudado inicialmente por Makenzie (1972) 

e Fukao (1973) e, mais tarde, por muitos outros investigadores (Miranda et al., 2014). 

É a terceira maior magnitude registada em território nacional desde que há 

informação histórica, sendo o de 1755 o de maior magnitude (M8.5-9.0), ocorrido 

em estrutura geológica próxima de 1969 e o de 1941 o segundo com Mw8.1 e epi-

centro sensivelmente a meia distância entre a Ilha de Santa Maria e o Continente. 

O sismo de 1969 não foi precedido de fenómenos pré-monitórios e foi seguido por 

algumas réplicas durante aproximadamente um mês (Lopez-Arroyo et al., 1972).

A fig. 1 mostra a sismicidade desde 1900 na zona do epicentro de 1969 junto da 

fronteira de Placas Euro-Asiática e Africana (Núbia) onde se pensa que ocorreram 

as mais extensas roturas da crosta na transição oceânica/terrestre, responsável pela 

maior actividade sísmica que influencia todo o território do Continente.

O sismo libertou grande energia, equivalente ao que acontece em média uma vez 

por ano em todo o Globo, provocou um pequeno tsunami medido nos marégrafos 

do Sul e costa Oeste do Atlântico, e foi sentido praticamente em todo o território 

do Continente, Espanha, Marrocos e Ilha da Madeira. Causou danos importantes a 

Sul do Continente e na cidade de Lisboa, e também em algumas “bolsas” aqui e ali 

onde anomalias na propagação das ondas se fizeram notar. O número aproximado 

de vitimas mortais é de 28 pessoas, a maior parte em território nacional e provoca-

das por causa indirectas como pânico ou doença súbita. O número de feridos é de 

meia centena na zona de Lisboa, centena e meia no Algarve e mais 20 em Espanha e 

Marrocos. O sismo embora tendo originado um pequeno tsunami foi bem sentido 

em barcos que navegavam perto da zona epicentral, através de ondulação das águas 

que pareciam verdadeiras ondas de choque a actuar sobre os seus cascos. 

Houve muitos danos no Barlavento Algarvio com grande destruição nas zonas 

históricas de Vila do Bispo, Lagos e Portimão, e em povoações rurais do interior como 

sejam Bensafrim, Barão de São João e Barão de São Miguel e Fonte de Louzeiros. Mas 
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também em Aljezur, na Costa Oeste e na Costa Sul em Silves, Albufeira, Armação 

de Pera, Loulé, etc. sofreram alguns danos quer no parque habitacional, mas princi-

palmente no parque monumental. Neste caso, hospitais como o de Castro Marim e 

Sines foram atingidos de forma importante, bem como algumas escolas mais antigas 

e muitas igrejas. Setúbal também sofreu com o sismo, mas depois do Algarve, foi a 

Cidade de Lisboa, nas suas zonas mais antigas que maiores danos apresentaram.

As intensidades atribuídas à época atingiram valores IMM (Escala56) máximos de 

VII/VIII na ponta de Sagres, o ponto mais próximo do epicentro e certamente da falha 

que o originou, que decresciam ligeiramente quer para Norte, sendo VI em Lisboa, quer 

para o interior onde não passavam de V. Em Espanha sentiu-se o sismo em Madrid e 

todo o Sul, tal como em Marrocos. O seu grau de percepção chega aproximadamente 

até aos 1300 km do epicentro, particularmente em Bordéus, e nas Canárias (Miranda et 

al., 2014). A fig. 2 apresenta o mapa de isossistas publicado à época quer para o Conti-

nente (com desenho adaptado) mas também para Espanha e Marrocos.

fig. 1 ‑ Zona de fronteira de Placas que influencia a sismicidade do Continente 
(M>5, desde 1900) (Fonte: http://sismo1969.ipma.pt).

Fig. 1 - Collision zones between Euro-Asiatic Plate and African Plate (M>5, since 1900) 
(Source: http://sismo1969.ipma.pt).
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fig. 2 ‑ Carta de isossistas preparada por Moreira 1991 para: a) Continente; b) redesenhada 
de Moreira, 1991 por Miranda et al., 2014; c) Continente, Espanha e Marrocos.

Fig. 2 - Isoseismal map prepared by Moreira (1991): a) Mainland Portugal; b) adapted from 
Moreira, 1991 by Miranda et al., 2014; c) Mainland Portugal, Spain and Morocco.

a) b)

c)
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Existem outros estudos sobre esta matéria dos quais importa destacar Paula et al. 

(1996) e os apresentados no Workshop “Earthquakes and Tsunamis in Iberia (50Th 

Years of the 1969 Saint Vicent Earthquke, M=80”, Madrid 2019.

Dados Existentes

Este sismo, contrariamente a outros sismos mais destruidores produziu alguns 

elementos da maior importância para a compreensão do fenómeno oriundo daquela 

zona de colisão. Por um lado foi registado em estações telemétricas em Espanha e 

outros locais mais afastados. As 3 Estações sismográficas Portuguesas saturaram todas. 

Contudo, foi obtido o registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo, que constitui um 

elemento valiosíssimo para calibrar modelações numéricas de rotura da possível falha 

que provocou o sismo. Outros elementos disponíveis para análise do efeito do sismo 

fazem parte da enorme colecção de fotografias sobre danos ocorridos quer no Algarve 

quer noutros locais do País nomeadamente em Lisboa (fig.s 3 a e b). 

fig. 3 a ‑ Notícias sobre o sismo de 1969 através dos jornais (Fonte: República, 
28/02/1969 e Jornal do Algarve, 08/03/1969).

Fig. 3 a - News about the 1969 earthquake in the newspapers (Source: República, 28/02/1969 
and Jornal do Algarve, 08/03/1969).
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fig. 3 b ‑ Danos típicos observados no sismo de 1969 (Fontes: Marecos et al., 1970, 
Jornais nacionais e do Algarve 

Fig. 3 b - Typical damage caused by the 1969 earthquake (Sources: Marecos et al., 1970, 
National and Algarve newspapers.
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Existem também relatórios de missões técnicas que relatam os aspectos mais re-

levantes do comportamento das estruturas (Marecos et al., 1969 e 1970; Quintino, 

1970; Mendes, 1969; Trêpa, 1969; Teixeira, 1975).

O registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 foi registado no maciço de ancoragem 

Norte da Ponte sobre o Tejo em Lisboa tendo produzido o registo da fig. 4, onde 

se mostra a componente E-W, em aceleração, velocidade e em deslocamento, e as 

componentes N-S e Vertical da aceleração. Mostra-se ainda o espectro de resposta 

para as três componentes de aceleração. (Nota: o registo a escuro é o original em 

“negro de fumo”, tendo recentemente sido digitalizado. O cálculo de velocidades e 

deslocamentos foi realizado com o programa “SeismoStruct” com “filtro de passa-

-banda” - https://www.seismosoft.com/seismosignal)

A Tabela I apresenta os valores máximos das acelerações, velocidades e desloca-

mentos para cada uma das componentes. Embora o maciço de amarração seja um 

elemento de enorme massa onde prendem os cabos que suspendem o tabuleiro, não 

se pode afirmar que não tenha havido alguma pequena interferência daquele no 

registo efectuado. Só estudos detalhados poderão confirmar se o registo foi conta-

minado pelo movimento da própria Ponte. 

componente Aceleração (cm/s2) Velocidade (cm/s) deslocamento (cm)

N-S 24.29 2.95 5.01

E-W 27.96 4.87 7.91

Vertical 12.80 1.55 2.11

TabeLa i ‑ Valores máximos do registo de 1969. 
Table I - PPeak ground values for 1969 earthquake.

As frequências predominantes no espectro (fig. 4) são de 1.05, 2.5 e 5 Hz, 

aparecendo também através da análise no domínio do tempo um valor de cerca de 

0.05-0.1 Hz, que infelizmente se torna impossível confirmar devido às limitações 
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fig. 4 ‑ Registo do sismo de 28 de Fevereiro de 1969: 
a) ao longo do tempo; b) espectro de resposta para 5 % de amortecimento.

Fig. 4 - Plot obtained for the 28 February 1969 earthquake: 
a) time-history; b) response spectra for 5 % damping.

a)

b)
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da instrumentação e dos valores dos filtros aplicados para cálculo dos espectros. De 

referir que o LNEC, encarregado do acompanhamento dos trabalhos da Ponte e 

Viadutos de Acesso Norte ((Marecos et al., 1969), tinha desenvolvido instrumen-

tação óptica para medir deslocamentos, mas que no dia do sismo estava desligada.

A duração do registo é apenas de 26 segundos mas depois de uma inspecção 

mais detalhada verifica-se que o disparo se deve ter feito devido à falta de electri-

cidade a partir das ondas S assinaladas na fig. 4, com a seta encarnada, ao segundo 

9/10 do registo. A vibração continua por mais 16 segundos. Ao fim deste tempo as 

amplitudes do sinal são ainda suficientemente grandes para que a vibração se fizesse 

sentir por mais algum tempo. Estima-se assim que a duração significativa do sismo 

na ponte do Tejo tenha sido bem superior ao minuto, aliás como muitas testemu-

nhas acentuam, referindo-se precisamente tratar-se de um sismo mais longo do que 

os que estavam habituados, comparando nomeadamente com o de 1909.

De referir que algumas amplitudes anteriores à chegada das ondas S também 

tenham sido sentidas.

Danos Observados

Os danos observados ao sul do Continente são relativamente importantes para 

as construções em alvenaria antiga de pedra ou taipa e pavimentos e coberturas 

de madeira e para os monumentos. Estes são essencialmente construções de algu-

ma volumetria, em alvenaria tradicional com paredes espessas e abóbadas pesadas. 

Alguns tinham reforços com “contrafortes” laterais, e possivelmente “esticadores” 

metálicos ou de madeira. Já para construções em betão armado, que começavam a 

dar os primeiros paços em construções contemporâneas, os efeitos foram pratica-

mente negligenciáveis, à excepção de dois ou três casos de clara falta de cuidado na 

construção. Na Cidade de Lisboa também se observam danos importantes princi-

palmente nas zonas mais elevadas de edifícios altos.

Os principais tipos de danos observados nas zonas mais afectadas podem resu-

mir-se nas seguintes categorias:
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•	 Paredes derrubadas;

•	 Colapso de coberturas;

•	 Desaprumo de paredes;

•	 Fissuração nas ligações entre paredes periféricas;

•	 Colapso de elementos salientes em locais mais elevados das construções, 

como chaminés, platibandas, ornamentos;

•	 “Deslocamento” das telhas dos telhados inclinados, etc.

A geografia dos danos no Algarve mostra problemas em muitas estruturas de 

pequeno porte e em muitos monumentos como já atrás se frisou. Nas horas que se 

seguiram ao sismo foi lançado um Inquérito às construções com mais danos. Estas 

deveriam ser desocupadas imediatamente e estabelecido critério para alojamento 

provisório para as famílias que ficaram sem lar. Tal aconteceu por exemplo em Vila 

do Bispo. Procedeu-se ao preenchimento desse Inquérito sumário que permitiu às 

autoridades fazer ainda a uma estimativa dos recursos necessários para acudir as 

populações desalojadas, principalmente as de menores recursos económicos. Este 

Inquérito ou “Ficha de Estragos” foi preenchida logo nos primeiros dias após o sis-

mo de tal maneira que na primeira semana já se conhecia com algum rigor o efeito 

do sismo sobre a população e o valor dos estragos causados (fig. 5).

A 4 de Março, a Direcção de Urbanização de Faro concluiu que no Distrito de Faro, 

167 habitações tinham que ser reconstruídas e que outras 438 tinham sofrido danos que 

podiam ser reparados. (Jesus, 2017). O Governo, que visitou a região por duas vezes na 

primeira semana, disponibilizou 40 000 Contos (à época) para atender aos casos mais 

graves e construção de tendas. As zonas mais danificadas foram as seguintes, contando a 

partir de Sines para o Sul (e rodando com sentido contrário ao dos ponteiros do relógio):

Sines (Hospital com problemas)

Aljezur

Vila do Bispo (70 % dos prédios danificados Construção de Bairro para desalojados)

Barão de São Miguel

Barão de São João

Bensafrim (abateram mais de 50 casas)

Lagos (Centro Histórico)

Portimão (Centro Histórico)
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Fonte de Louzeiros (destruição de 80% da habitação -16 casas: 1 ficou em pé)

Silves

Armação de Pera

Albufeira

Loulé

Faro 

Tavira(monumentos - Sta. Luzia; Fuseta)

Castro Marim (Hospital ficou arruínado)

A Ficha-Tipo, para além da identificação da propriedade e dos proprietários, 

continha o diagnóstico da situação, as reparações a realizar e respectivo calendário, 

e o custo das obras a executar. O tipo de reparação preconizada foi o seguinte:

•	 Introdução de escoras a apoiar paredes para evitar colapsos para a via pública;

•	 Limpeza dos estragos;

•	 Introdução de esticadores;

•	 Colocação de cinta sísmica.

fig. 5 ‑ Ficha-Tipo para avaliação de Estragos. 
Fig. 5 - Request form for damage evaluation.
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A estimativa de Custo à época foi de: ESC 1000$ /m2, com intimação de obras 

compulsivas a 30 dias. Este calendário veio a verificar-se impossível de cumprir, em 

muitos casos, por vezes por dificuldade em notificar os proprietários.
Por seu lado, os monumentos foram também inspeccionados e para todo o País 

as estatísticas apontam para os seguintes valores: 185 igrejas atingidas, das quais 20 
apresentam danos moderados a graves. O custo da intervenção, a preços do ano 
2000, cifraram-se em 50 000 euros por igreja, com um tempo de reparação de cerca 
de 30 dias (DGEMN,1999).

Na Cidade de Lisboa os danos mais frequentes são do género acima descrito 
com maior incidência nas chaminés, ornamentos, mas também algumas quedas de 
varandas, fendilhação de elementos estruturais, “empenamento” de portas e janelas, 
fendas em pavimentos, vidros e clarabóias partidas, danos em estuques rebocos e co-
berturas, desabamento de muros altos, deslocação e aluimento de terras, e até queda 
de postes e árvores. Uma importante fenda numa via pública foi também relatada.

Na Tabela II apresentam-se os principais danos ocorridos em Lisboa de acordo 
com a “fita do tempo” correspondente às chamadas do então 112 (Batalhão Sapadores 
Bombeiros) recebidos até 31 de Março. Um total de cerca de 2500 casos dos quais 
1000 dizem respeito a “chaminés” colapsadas ou que tiveram de ser apeadas por não 
oferecer segurança estrutural. Em Abril e Maio ainda vieram a aparecer mais pedidos 
de intervenção (cerca de 150 casos) provocados pelo sismo, réplicas e possivelmente 
devido às fortes chuvadas que ocorreram logo a seguir ao sismo e que provocaram 
infiltrações nas casas e deslizamentos de encostas. Alguns dos colapsos destruíram 
viaturas que se encontravam estacionadas nas artérias da Cidade. No dia 1 de Março 
a Carris não circulou nas ruas da Baixa como precaução por causa de possíveis quedas 
de material para a rua. Como se pode observar nas cartas de danos (fig. 6) a maior 
concentração ocorre na Baixa e Avenidas com construção mais antiga. 

De acordo com testemunhos de agora, em alguns prédios mais altos as prateleiras 
moveram-se das paredes onde estavam encostadas e algumas sofreram mesmo derruba-
mento obstruindo as saídas para a rua. E os candeeiros oscilaram com tal violência que 
as lâmpadas partiam ao bater nos tectos. Os monumentos e edifícios de maior porte 
também foram afectados designadamente a Igreja da Luz que apresentou fissuração im-
portante que já viria de outros sismos, Edifícios do Ministério da Marinha, Igreja do 
Loreto, Enfermarias do Hospital de São José que tiveram de ser desocupadas, etc..
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fig. 6 ‑ Distribuição de danos no Concelho de Lisboa: 
a) vista geral; b) detalhe da zona mais antiga (adaptado por J. Bonacho).

Fig. 6 - Distribution of damage in Lisbon municipality: 
a) general view; b) detail for the older part (adapted by J. Bonacho).

b)

a)
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Com o passar dos anos muitos edifícios sofreram assentamentos vários depen-
dendo do tipo de solo onde se situavam e vieram a apresentar fissuração nos andares 
mais altos na forma de fissuração dos rebocos de tipo “estrelado”. 

Mesmo em zonas afastadas como é o caso da Cidade da Guarda, provavelmente 

o sismo causou pequenos “distúrbios” estruturais/não-estruturais que só muitos 

anos mais tarde puderam vir a ser atribuídos à vibração do sismo de 1969.

O país ficou sem electricidade por algum tempo por disparo nas sub-estações 

eléctricas, que levaram minutos a 1 hora para voltarem a ser postos em funcio-

namento. A rede telefónica foi também interrompida, essencialmente devido ao 

elevado tráfego de chamadas.

TabeLa ii – Principais danos ocorridos na Cidade de Lisboa por tipologia.
Table II - Main damage in Lisbon by type.

freguesias
portas,
janelas,

claraboias
fendas chaminés Artísticos estuques

rebocos
danos

estruturas Total

S. Francisco Xavier   1 1       2

S. João Deus 1 2 3     2 8

S. Vicente Fora   24 20   2 9 55

Sé   12 19 1   5 37

S. José   19 25 2 8 9 63

Santos-o-Velho   47 63 2 6 18 136

S. Nicolau   22 47 2 9 2 82

S. Justa 2 24 27 5 4 11 73

S. Mamede   18 24   2 5 49

S. Isabel   7 4   1 1 13

S. Condestável   24 25 1 6 9 65

S. Domingos de Benfica   12 6   2   20

N.S. Pena 2 30 22 2 5 10 71

S. Jorge Arroios 1 79 73 4 15 10 182

Alvalade   4 5     2 11

Charneca 1 2         3

N.S. Graça   51 42   7 8 108

S. Paulo 1 21 45 3 4 7 81

S. Engrácia   8 8 1 2 6 25

S. Sebast. Pedr.   12 11   1 4 28



35

freguesias
portas,
janelas,

claraboias
fendas chaminés Artísticos estuques

rebocos
danos

estruturas Total

Beato   18 9   6 7 40

Alto de Pina 2 5 4       11

S. Estevão 1 15 14 2 2 9 43

N.S. Mártires   4 12 4 3 1 24

S. Tiago   10 6   1 2 19

Campolide   12 6   1 10 29

Alcântara   16 21 3 7 5 52

Penha de França   37 35 1 9 9 91

Castelo 1 8 6   1 7 23

Socorro   22 15 1 5 3 46

S. João 1 26 27 1 10 4 69

S. Maria Olivais   11 1     2 14

Lumiar   8 3     2 13

Coração de Jesus   18 17 6 5 3 49

S. Miguel   28 10   4 14 56

Anjos 2 30 58 2 18 18 128

Mercês   20 41   6 10 77

N.S. Fátima 3 22 47   3 14 89

Ajuda   16 6 2 4 9 37

Ameixoeira   1 1 1   1 4

Encarnação   21 31 2 9 7 70

C. Grande   7 3     3 13

S. João Brito   2 4   2 4 12

Marvila 1 8 8   4 14 35

Sacramento   10 9 2 2 1 24

S. Catarina   35 42 3 2 5 87

Madalena   7 6   1   14

Lapa   21 34   3 14 72

Carnide   4       1 5

Benfica   11 7   1 5 24

Prazeres   6 11 1 2 5 25

S. Cristovão e S. Lourenço   6 16 1 3 7 33

S. Maria Belém   9 6   1 2 18

Totais 19 893 986 55 189 316 2458
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A fig. 7 apresenta um estrato do Diário do Governo onde se estabelecem as princi-

pais acções a desenvolver para a reconstrução, aspectos jurídicos, custos envolvidos, etc.
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Alguns exemplos de como interpretar os acontecimentos de 1969 

Quando se olha com mais pormenor o que aconteceu em 28 de fevereiro de 

1969, verifica-se que existe um espólio de grande interesse para a Sismologia, Enge-

nharia Sísmica e Cultura em Portugal à época, que importa conhecer e detalhar com 

mais profundidade. Os instrumentos que dispomos hoje em dia permitem-nos ir 

bem mais longe do que se foi em 1969, podendo compreender melhor o fenómeno 

e perceber que no caso de uma repetição de um fenómeno na mesma zona sismo-

fig. 7 ‑ Decreto sobre ações na sequência do 
sismo de 1969.

Fig. 7 - Decree on the actions in the wake of 
the 1969 earthquake.
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-tectónica mas de maior impacto como tudo indica que seja provável dentro de uma 

a duas gerações, estarmos mais bem preparados a todos os níveis para podermos 

responder à altura que tal evento exige.

Os principais elementos que continuam a constituir valioso espólio para estudo, 

para além dos registos atrás mencionados bem como os das redes internacionais que 

não saturaram, é um enorme conjunto de fotografias tiradas por ocasião do sismo, 

muitas publicadas nos jornais nacionais e locais, (fig.s 3 a e b) e que se encontram 

em Arquivos Nacionais e Municipais, Fichas de Estragos, relatos, Actas de reuniões 

das Câmaras afectadas, disposições normativas publicadas em Diário do Governo 

(fig. 7), etc. Pretende-se que venha a fazer parte deste espólio toda a informação que 

neste momento se pretende coligir a partir de relatos testemunhais de quem viveu 

o sismo (http://sismo1969.ipma.pt). Através de uma pequena amostra já analisada, 

existem numerosos casos na zona de Lisboa em que se sentiu o tilintar de copos nos 

louceiros dos andares mais elevados bem como a queda de objectos em prateleiras 

altas não presas às paredes.

Vamos neste trabalho referir três a quatro tópicos da maior importância para 

mudar o paradigma do que temos feito nestes últimos 50 anos.

1. Qual a acção sísmica a que deve ter estado sujeito o território Nacional com 

este sismo? Em Lisboa a Estação acelerométrica registou 30 cm/s2 e um espectro 

rico em baixa frequência (1 Hz) e em alta frequência de 2.5 e 5 Hz. Curvas de 

atenuação retiradas de magnitude M<6 indicam que em Sagres deveríamos ter 

para o sismo de 1969 cerca de 100 cm/s2 para solo rochoso. Este valor deverá ser 

confrontado com valores de estudos de “problema inverso” em que se procura 

calcular a acção sísmica que actua na fundação e que produz determinados estra-

gos. É o caso do Farol de São Vicente, uma estrutura de alvenaria de pedra bem 

aparelhada que sofreu alguma fissuração e principalmente a cuba onde apoia o 

aparelho da óptica que se encontra no topo do Farol. Esta cuba continha mer-

cúrio que derramou em alguma quantidade obrigando à alteração de funciona-

mento temporário do Farol. Outro caso interessante e simples de calcular refere 

os danos observados no Posto da PVT em Lagos que era constituído por uma 

coluna de betão armado de secção cilíndrica suportando uma placa em disco de 

cobertura. Esta estrutura sofreu rotura na base tendo a coluna ficado inclinada. 

http://sismo1969.ipma.pt
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2. Ermida de Guadalupe - Esta é uma igreja situada na Estrada Nacional 125 junto 

à Vila da Raposeira, Vila do Bispo. É uma construção do Séc XIV (Estêvão, 

2018) construída sobre solo rochoso que resistiu parcialmente ao terramoto de 

1755 e de novo ao sismo de 1969 sem grandes vestígios de danos, embora tenha 

sido objecto de obras de restauro em 1928 e depois do sismo de 1969. Trata-se 

de uma estrutura de relativo pequeno porte, dotada de contrafortes e um tecto 

de madeira.

3. Abertura de paredes para fora do seu plano com a fissuração vertical junto aos 

cantos. Este tipo de dano, observada de forma corrente em Lagos e Portimão foi 

muito comum na cidade da Horta aquando do sismo de 9 de Julho de 1998. A 

partir dos valores de observações feitas então com outras estruturas atribuiu-se 

uma aceleração de 150 cm/s2 (Oliveira, 2008) para causar estes efeitos. Estas 

construções tiveram de ser escoradas com pranchas de madeira para protecção 

de possíveis colapsos.

4. Em Lisboa, os elementos mais interessantes de observar para proceder ao estudo 

do problema inverso são as chaminés dos edifícios antigos. Estas servem para 

ventilação e tiragem de fumos de fogões de sala e chaminés de cozinha. Há 

tubagem ligada à estrutura até à cobertura ficando depois a chaminé saliente 

uns metros para permitir lançar os fumos até maior altura e não poluir tanto o 

ambiente. Estas estruturas são feitas em tijolo burro e/ou refractário com diâ-

metros de 20/30 cm, revestidos (Biblioteca de Instrução Profissional). Importa 

agora conhecer a acção sísmica capaz de produzir os danos observados nestes 

elementos não estruturais.

Um exemplo retirado de uma tese de Mestrado sobre edifícios de Placa dos 

anos 1950 (Correia, 2018), mostra que para um edifício de 6 andares com 

frequências medidas para ruido ambiente de 3.3 a 6 Hz, uma acção semelhante 

à registada na Ponte sobre o Tejo, produz acelerações absolutas máximas como 

indicado na Tabela IV, ou por outras palavras, aumentos de cerca de 2.5 a 3.0 

vezes. Contudo, a fazer fé em estudos no Faial aquando do sismo de 1998 (Oli-

veira, 2008), são precisas acelerações de 200 cm/s2 para derrubar este tipo de 

chaminé, pelo que com os valores colhidos na Ponte ainda estamos aquém dos 

fenómenos ocorridos de forma generalizada em Lisboa. Estes números são cor-
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roborados por estudos em mesa sísmica sobre prateleiras sujeitas a acelerações na 

base. De acordo com Candeias et al. (2017) o valor necessário aplicar na base de 

prateleiras para estas se começarem a mover anda pelos 120 cm/s2.

componente cm/s2 Rácio Topo/Base

Longitudinal 76 2.5

Transversal 87 2.9

Vertical 21 0.7

TabeLa iii ‑ Acelerações máximas obtidas por cálculo analítico no topo de um edifício de 6 pisos.
Table III - Maximum acceleration obtained by mathematical model at the top of a 

six-storey building.

5. Um exemplo que ilustra o efeito de sítio/topográfico associado à propagação. 

Todas as aldeias que sofreram grandes danos na zona algarvia fora dos núcleos 

históricos (Vila do Bispo, Bensafrim, etc., encontram-se alinhadas segundo a 

transição de terrenos de argilas vermelhas do Jurássico para os xistos carbo-

níferos da Serra, numa faixa geológica relativamente estreita mas muito bem 

definida (fig. 8a). (Elipse a amarelo-zonas rurais afectadas).

Esta transição geológica e topográfica deverá ser estudada com especial cui-

dado já que situações similares foram observadas aquando do sismo de Amatrice 

em Itália (Miano, 2019) em que muitas aglomerações rurais foram destruídas 

(fig. 8 b).

Os efeitos dos solos brandos na ampliação das ondas sísmicas também são mui-

to claros como ocorreu em todos as bolsas de solos aluvionares, vidé Aljezur, Por-

timão e Castro Marim. Falando agora de Lisboa é importante verificar a variedade 

de efeitos observados sobre os chamados elementos não-estruturais. Através dos 

inúmeros relatos individuais que foi possível ir conhecendo, para além dos estra-

gos já atrás apontados e que corresponderam à chamada de bombeiros para apear 

chaminés ou escorar paredes que ameaçavam ruir, foi possível compreender o efeito 

das vibrações em andares mais elevados com o movimento de objectos, o tombar de 

prateleiras carregadas de bibelôs ou objectos mais pesados caídos de pontos elevados 

e cuja queda obstruíram passagens para os locais de acesso à rua. 
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Não tendo ainda havido tempo para analisar o inquérito lançado a propósito 

dos 50 anos do sismo de 1969 (http://sismo1969.ipma.pt), e que pelas primeiras 

indicações está cheio de notícias de extremo interesse, muita gente deu conta da 

longa duração das vibrações, maior que noutros sismos sentidos, de um ruído de 

objectos tilintando nos armários da cozinha e de ruído próprio da propagação das 

ondas. Houve até testemunhas que observaram à noite sem luar um clarão no céu, 

que é preciso distinguir do temporal que se fez sentir na mesma altura.

O sismo tal como nos tem sido apresentado mostra algumas incongruências 

que importa esclarecer. Uma tem a ver com a distribuição de isossistas ao longo 

do território do continente, em que as intensidades pouco diminuem com o afas-

fig. 8 ‑ Localização das zonas rurais mais atingidas polo sismo, na transiçãoJurássico-Triássico (a); 
Situação em Amatrice (b) (Fonte: a) Ramos et al., 2015; b) Miano et al., 2019).

Fig. 8 - Location of rural villages most affected by the earthquake in the Jurassic-Triassic transition (a); 
Situation in Amatrice (b (Source: a) Ramos et al., 2015; b) Miano et al., 2019).

a

b1 b2
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tamento para norte, principalmente numa zona mais próxima da costa. Também 

o acréscimo de intensidades na zona Oeste do país trás algumas incongruências 

que urge esclarecer. Contrariamente a este fenómeno, estudos recentes sobre ate-

nuações medidas em estações da Rede Sísmica Nacional (Marreiros et al., 2019), 

mostram que os valores máximos de aceleração ou velocidade atenuam mais for-

temente com a distância no percurso para Norte. 

Algumas Simulações numéricas

Para tentar simular o efeito do sismo de 1969 no Continente vários investiga-

dores desenvolveram estudos em que comparam os efeitos gerados em terra por si-

mulação da rotura da falha. Uma vez calibrada a simulação poder-se-iam extrapolar 

os resultados para outros sismos possíveis de ocorrer na zona de colisão das Placas.

O sismo de 1969, de acordo com a sismicidade histórica, terá um período de 

retorno por volta dos 500 anos. Sismos como o de 1755 com uma magnitude 

M8.5-M9.0 terá um período de retorno maior. Mas a repetição de um sismo como 

o de 1969 (M8.0) mas com epicentro mais próximo do Continente irá produzir 

efeitos muito mais perversos, atingindo uma área bem mais alargada do que a que 

vemos agora.

Nas fig. 9 mostram-se os resultados das simulações efectuadas para todo o 

Continente (Bonacho et al., 2019) e comparação com os dados de intensidade 

atribuídos (Moreira 1991). Como se pode observar, a comparação mostra gran-

des diferenças que é preciso entender para melhor poder estimar os efeitos de ou-

tros eventos. Essencialmente a propagação das ondas é anisotrópica e os efeitos de 

sítio/topográficos alteram muito a forma “suave” que os simuladores, mesmo con-

tendo uma primeira influência dos solos não conseguem prever, nem em Portugal 

nem noutro lado qualquer do Mundo.

Na fig. 10 a comparação é feita apenas para o registo da Ponte sobre o Tejo. Em-

bora a chegada das principais ondas esteja presente na simulação (Pro et al., 2019) 

as altas frequências não são reprodutíveis.
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fig. 9 ‑ Comparação de intensidades IMM: a) observadas em 1969 e b) geradas em Simulador 
(desenvolvido por J. Bonacho).

Fig. 9 - Comparison of intensities observed (a) and simulated (b) (developed by J. Bonacho).

fig. 10 ‑ Comparação de registos na Ponte sobre o Tejo para a componente E-W: 
a) simulado; b) observado (Fonte (Pro et al., 2019).

Fig.10 - Comparison of plots recorded on Tagus Bridge: a) simulated; b) observed (Fonte Pro et al., 2019).

a)

b)

a) b)
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Considerações finais

O presente trabalho passa em revista muitos dos dados existentes para estudar 
o sismo de 28 de fevereiro de 1969, que se crê poder contribuir para um melhor 
conhecimento da acção sísmica que pode vir a ser gerada por evento semelhante ou 
maior. Dos dados apresentados pode concluir-se que há muito para esclarecer sobre 
o que efectivamente aconteceu naquela noite, quer sobre a acção que atravessou 
a Ibéria e Norte de África, com especial atenção para as cidades e povoações mais 
atingidas, quer sobre a vulnerabilidade do parque existente na altura, tanto o habi-
tacional como o monumental. Esses serão dados fundamentais para poder inferir 
sobre novos eventos que venham a ocorrer. O Inquérito que foi lançado a propósito 
dos 50 anos do sismo pretende conhecer melhor o que se passou e a forma como as 
populações reagiram a este embate. Interessa também analisar o facto de uma gran-
de percentagem das mortes ocorridas terem sido provocadas por pânico, AVC, etc., 
e não por impactos derivados da queda de elementos estruturais e não-estruturais. 

De acentuar que desde 1969 houve grandes avanços tecnológicos a nível das ciên-
cias de base, Geologia, Geofísica, Engenharia Sísmica como das ciências aplicadas, a 
Construção, a nova Regulamentação, Materiais, Tecnologias, e bem assim as ciências 
ligadas à Sociologia Comportamental, à Gestão em tempo de crise e ao Planeamento 
do Território. Estamos agora muito mais bem apetrechados mas, infelizmente, o mes-
mo não se poderá dizer das casas onde habitamos e das redes que nos “alimentam”, 
que hoje em dia apresentam enormes fragilidades relativamente aos sismos. 

Em resumo poderá acrescentar-se ainda que:
•	 Conhecer melhor 1969 é indispensável para percebermos onde estamos e o 

que pode acontecer com a sua repetição ou a repetição de um outro sismo 
mais agressivo;

•	 Há necessidade de colaboração entre os diversos Grupos de Investigação e 
Sectores da Administração, para que o conhecimento não seja visto como 
uma competição mas sim como uma entre-ajuda de mais valias;

•	 É indispensável possuir um “Livro Branco” sobre o assunto para que quando 

chegar o dia (?) não estejamos à procura de responsáveis e passemos imediata-

mente ao socorro e à reconstrução com tudo aquilo que essa logística obriga;
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•	 Deveremos praticar “build back better”, como preconiza a plataforma Sen-

dai 2020-2030;

•	 É necessário mudar o paradigma da Engenharia Sísmica que desde 1969 

propunha que o grande objectivo para a construção era evitar vítimas. Cada 

vez mais se tem visto a nível Mundial que este desiderato não é suficien-

te. Importa também que o projecto das construções (novas e reabilitadas) 

traga a certeza de que para além de evitar a perda de vidas, a Ciência e a 

Tecnologia deverão garantir a possibilidade de ocupação imediata das casas 

após um evento.

Agradecimentos

Agradece-se a todos quantos proporcionaram recolha de elementos descritos 

neste texto, Câmara Municipal de Portimão, Câmara Municipal de Lagos, Câmara 

Municipal de Vila do Bispo e Hemerotecas. 

Bibliografia

Biblioteca de Instrução Profissional (1930?) Encanamentos e Salubridade das Habitações. Livraria Ber-
trand, Lisboa. Disponível em: https://homemdoslivros.blogspot.com/search/label/bibliografia%20-
-%20bibliotecas%20-%20catalogação

Bonacho, J., Oliveira, C. S. (2019). bQuake: Seismic risk modeling on WebGIS (em preparação).

Candeias, P., Vicente, M., Rupakhety, R., Lopes, M., Ferreira, M. A., Oliveira, C. S. (2017). Seismic 
Performance of non-structural elements assessed through shake table tests. Proceedings, Int. Conf. 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Reykjavik.

Correia, P. M. B. (2018). Estudo do Comportamento Sísmico de um Edifício de “placa” do Quarteirão da 
Avenida. António Augusto de Aguiar. MSc, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

DGEMN (1999). Boletim Monumentos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
 CD-Rom e http://www.monumentos.pt

Estêvão, J. M. C. (2018). Segurança Sísmica em Áreas de Reabilitação Urbana Localizadas em Zonas 
Ribeirinhas do Algarve. Seminário da Segurança de Estruturas Antigas, 323-331.

https://homemdoslivros.blogspot.com/search/label/bibliografia%20-%20bibliotecas%20-%20cataloga��o
https://homemdoslivros.blogspot.com/search/label/bibliografia%20-%20bibliotecas%20-%20cataloga��o


46

Fukao, Y. (1973). Thrust faulting at a lithosphere plate boundary. The Portugal earthquake of 
28.02.1969. Earth and Planet. Sc. Lett., vol.18, 205-216

Jesus, A. V. (2017). Vila do Bispo: Lugar de Encontros, Vol II (Edição CM Vila do Bispo).

Lopez-Arroyo, A., Udias, A. (1972). Aftershock sequence and focal parameters of the February 28, 1969 
earthquake of the Azores-Gibraltar fracture zone. Bulletin of the Seismological Society of America, 
1972, 62: 699-719.

Marecos J. A. E., Castanheta M. C. N. (1970). Estudo do comportamento de estruturas sob a acção do 
sismo de 28 de Fevereiro de 1969. LNEC, Memórias n.º. 357.

Marecos, J. A. E., Castanheta, M., Trigo, J. A. T. (1969). Field observation of Tagus river suspension 
bridge. LNEC, Memórias n.º. 344

Marreiros, C., Carrilho, F., Pena, J. A., Oliveira, C. S. (2019). New Achievments in the Portuguese 
Strong Motion Network: GMPE´s with records from epicentres in Mainland and SW Cape San 
Vicente. Proceedings, SÍSMICA 2019.

McKenzie, D. (1972). ActiveTectonics of the Mediterranean Region, Geophys. J. R. Astr. Soc., 30, 
109-185.

Mendes, A. S. (1969). Notícia acerca do sismo de 28 de Fevereiro de 1969 em Portugal Continental. Serviço 
Meteorológico Nacional, Lisboa.

Miano A., Jalayer, F., Forte, G., Santo, A. (2019). Empirical fragility assessment using conditional GMPE-
based ground shaking fields: Application to damage data for 2016 Amatrice Earthquake. Submitted to 
BEEE.

Miranda, J. M., Carrilho, F. (2014). 45 Anos do Sismo de 28 de Fevereiro de 1969. Relatório IPMA. 
Lisboa.

Moreira, V. S. (1991). Sismicidade Histórica de Portugal Continental, Rev. do Instituto Nacional de 
Meteorologia. e Geofísica, Julho, Lisboa.

Oliveira, C. S. (2008). Os Registos do Movimento Sísmico obtidos na Rede Acelerométrica dos Açores. Com-
paração com outros Indicadores do Movimento O sismo de 1998 - Açores – Uma Década Depois. Edição 
C. S. Oliveira, A. Costa e J. C, Nunes. Lisboa.

Paula, A., Oliveira, C. S. (1996). Evaluation of 1947-1993 macrossismic information in Portugal using 
the EMS-92 scale. Annali di Geofisica, Vol. XXXIX, n.º 5, 989-1003.

Pro, C., Buforn, E., Udías, A., Borges, J., Oliveira, C. S. (2019). Synthetic PGV and IMM values for the 
28 February 1969 (M = 8) Cape St. Vincent earthquake. Workshop Madrid, 6-8 March.

Quintino, J. (1970). O Sismo de 28 de Fevereiro de 1969. Separata. Bol. Lab. Mineralógico e Geológico, 
Fac. Ciências, 11, 265-292.

Teixeira, C. (1975). Alguns aspectos geológicos dos efeitos do sismo de 28 de Fevereiro de 1969. Boletim 
da Sociedade Geológica de Portugal, Vol. XIX, fase III, 239-250.

Trêpa, M. V. (1969). Relatório do Inquérito levado a cabo nas províncias de Estremadura, Alto Alen-
tejo, Baixo Alentejo e Algarve sobre o sismo de 28 de Fevereiro de 1969. Serviço Meteorológico 
Nacional, 41 p.



S é r I e

e S T u d o S  C I N d Í N I C o S

Títulos Publicados: 

  1 Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

  2 Educação para a Redução dos Riscos;

  3 Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

  4 Riscos Hidrometeorológicos;

  5 Pluralidade na Diversidade de Riscos;
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do projeto “150 years of scientific activity of the Geophysical Institute of the University 
of Coimbra: history and heritage of the Earth and Environment Sciences in Portugal”, 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem participado em várias ações de 
divulgação de ciência e congressos nacionais e internacionais.
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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.

Risco Sísmico.
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