Coordenadores:

Luciano Lourenço
Ana Gomes

XII

estudos

Risco Sísmico.
CINDÍNICOS
Aprender com o Passado
estudos

CINDÍNICOS

estudos

CINDÍNICOS

estudos

CINDÍNICOS

estudos

CINDÍNICOS
RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2019

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 f á ci o

Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos geológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos locais, 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 maremotos (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 erupção 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 movimentos 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 ocorrem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser responsável 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 (Indonésia) 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 perdas 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 Suíça, 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 propriedades 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 simplesmente 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 escolher 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 fundamental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez
parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a aprendizagem decorrente do passado.
Luciano Lourenço
Ana Gomes

Risco Sísmico.
Lições aprendidas com
o passado

O S I S M O D E 2 8 D E F E V E R E I RO D E 1 9 6 9 À LU Z D A
IMPRENSA NACIONAL E REGIONAL:
O C A S O PA RT I C U L A R D O A LG A RV E
T H E E A RT H QUA K E O F F E B RUA RY 2 8 th , 1 9 6 9
ACCO R D I N G TO T H E N AT I O N A L A N D R E G I O N A L
P R E S S : T H E PA RT I C U L A R C A S E O F T H E A LG A RV E

António Jorge Botelheiro Carrilho
Câmara Municipal de Lagos (Portugal)
antonio.carrilho@cm-lagos.pt

Resumo: No cinquentenário do sismo de 28 de fevereiro de 1969, que assolou
especialmente o Algarve, lançamos um olhar sobre a forma como
a imprensa nacional e regional olhou para o evento. Que efeitos?
Quais as causas de tanta destruição? Como se procurou responder
aos problemas imediatos das famílias desalojadas? Que ensinamos
retirar para o presente e o futuro? Desde a caracterização do evento
telúrico, que só não resultou em maiores danos materiais porque
o seu hipocentro se deu a grande profundidade, à cobertura das
visitas governamentais para avaliar os estragos e encontrar soluções
junto dos poderes locais, a imprensa nacional e regional apresentou
diversos títulos, procurando dar a conhecer em pormenor os efeitos
do desastre, as estratégias imediatas para alojar famílias sem teto, os
planos de recuperação a maior prazo. Não esquecendo que todo o
Algarve testemunhou danos materiais de alguma monta, em edifícios
públicos e privativos, vamos gradualmente focando o nosso olhar no
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concelho de Lagos, local onde se registou a única morte imediata,
e em cujo Arquivo Municipal encontrámos alguns documentos que
ilustram as medidas aprovadas pelo Governo para solucionar os danos
resultantes do terramoto, num período em que a imprensa já havia
esquecido o evento.
Palavras‑chave: Lagos, Barão de S. João, Bensafrim, Vila do Bispo, destruição.

Abstract: On the 50th anniversary of the earthquake of February 28th, 1969, which
especially affected the Algarve, we looked at how the national and regional press saw at the event. What were the effects? What caused such
destruction? How was it sought to respond to the immediate problems
of homeless families? What lessons do we take for the present and the
future? From the characterization of the earthquake event, which only
did not result in worse material damage because its hypocentre was at
a great depth, to the coverage of government visits to assess the damage
and find solutions with local authorities, the national and regional press
have come up with various headlines detailing the effects of the disaster,
the immediate strategies to house homeless families, and longer-term
recovery plans. Not forgetting that the whole of Algarve saw some significant material damage to public and private buildings, we gradually
turn our eyes to the municipality of Lagos, where the only immediate
death occurred. In the Municipal Archive we found some documents
that illustrate the measures approved by the Government to resolve the
damage caused by the earthquake, at a time when the press had already
forgotten the event.
Keywords: Lagos, Barão de S. João, Bensafrim, Vila do Bispo, destruction.
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Introdução

Assinalaram-se no passado dia 28 de fevereiro 50 anos sobre o sismo que
atingiu a Península Ibérica e Marrocos, e que foi sentido com particular intensidade no Algarve, especialmente na região do Barlavento. Por esta razão,
a Câmara Municipal de Lagos organizou uma sessão pública de evocação ao
evento sob o título “O Risco Sísmico em Portugal”, em parceria com a Associação
Portuguesa de Meteorologia e Geofísica, a Sociedade Portuguesa de Engenharia
Sísmica, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e o Instituto Superior
Técnico. Nesse encontro apresentámos a comunicação intitulada “O sismo de
28 de fevereiro de 1969 à luz da imprensa nacional e regional: o caso particular
do Algarve”, resultado de investigações que havíamos feito para outras finalidades, e que com as devidas adaptações e transformações, culminou no presente
artigo, que por sua vez é o que fica de comunicação homóloga, apresentada
no XII Encontro Nacional de Riscos, realizado na Escola Secundária João de
Deus, em Faro, no dia 27 de abril de 2019, para o qual fomos amavelmente
convidados pela organização.
Tudo isto é um processo de agradáveis coincidências, porque quando nos propusemos estudar o tema, fizemo-lo no intuito de produzir um texto de memória
sobre o evento para Lagos – Revista Municipal, no âmbito das nossas funções como
Técnico Superior (e historiador) no Arquivo Municipal de Lagos, apoiando-me nos
títulos digitalizados pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, na hemeroteca regionalista do Museu Municipal Dr. José Formosinho (em Lagos) e no arquivo histórico
do município lacobrigense. Esse artigo, intitulado “Falar só… não adianta! – Recordar o sismo de 28 de fevereiro de 1969” saiu no 3.º número da revista referida, no
início do mês de abril. Estavamos longe de saber que outros serviços municipais se
encontravam a organizar o encontro já referido, para o qual fomos posteriormente
convidados, e muito menos ainda esperavamos o convite para trazer o resultado da
nossa investigação a este livro e ao Encontro de que ele resultou.
Após o evento telúrico, é de estranhar que da primeira reunião da Câmara Municipal de Lagos (e nas seguintes), que teve lugar no dia 6 de março de 1969, além da
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constatação de estragos de monta, não tenha ficado dito mais sobre os mesmos, do que
o reconhecimento da necessidade de canalizar para as reparações fundos que estavam
reservados para financiar alguns investimentos de que a cidade carecia. Ora vejamos:
“Abalo sísmico da madrugada de vinte e oito de Fevereiro último:
- O Senhor Vice-Presidente [Joaquim Nunes Paleta] referindo-se, seguidamente, às más consequências que para o concelho resultaram do abalo
sísmico há dias verificado, o qual, como é do conhecimento de todos,
causou grandes prejuízos, tanto a particulares como ao Município, o que
ocasionará despesas não previstas com prejuízo para os melhoramentos
planeados” 1 (Câmara Municipal de Lagos, 1969).

Contrariamente, e ainda que, de um modo geral, a cobertura tenha ficado circunscrita às quatro primeiras semanas sobre a ocorrência, ao ritmo com que iam
sendo apurados novos efeitos do abalo ou anunciadas as principais medidas oficiais
para responder às necessidades da população, a imprensa nacional e regional deulhe grande enfoque.

De que sismo falamos afinal?

Do sismo que pelas 3h41m da madrugada de 28 de fevereiro de 1969, com
epicentro a mais ou menos 230 km a sudoeste de Lisboa, foi sentido na Península
Ibérica, na Madeira, Baleares, em Marrocos e sul de França. Na altura, a magnitude registada de imediato foi de 7,3 na escala de Richter, mas dados recolhidos posteriormente em outras estações sismográficas internacionais conseguiram
ser mais precisos, registando 7,9 de magnitude sul e 8,0 de magnitude oeste.

1 “Acta

número cinco da reunião ordinária da Câmara Municipal de Lagos, realizada em 6 de Março
de 1969”, in Livro de Atas das Sessões da Câmara Municipal de Lagos, 6/6/1968 a 18/12/1969,
n.º 28, fl. 116v.

174

Quanto à intensidade e potencial de destruição, os valores variaram entre os graus
VI e VII em Lisboa e outras localidades do continente e o grau VIII no Algarve
(Escala de Mercalli Modificada, 1956). Entre 28 de fevereiro e 24 de março de 1969
foram registadas 47 réplicas2. Em termos empíricos, sismos com intensidades como
as referidas atrás, são classificados como muito fortes a ruinosos, tendo como efeitos
mínimos de destruição a queda de objetos, estuques, chaminés e telhas, bem como
alguns danos em edifícios, mesmo de construção sólida3 (fig. 1).
Dadas a intensidade e a abrangência do fenómeno, que não foi mais dramático pelo
facto de se ter verificado no mar e a uma profundidade estimada entre os 15 e os 20 km,
os principais jornais nacionais foram inundados de parangonas sobre o assunto.

Fig. 1 - Primeira página do semanário Correio do Sul, de 6 de março de 1969
Fig. 1 - Front page of the weekly newspaper Correio do Sul, of March 6th, 1969.
2

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

3

Cf. Correio do Sul, Faro, 6 de Março de 1969, Ano L, n.º 2646, p. 1.
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Nos jornais nacionais

São vários os jornais nacionais que durante cerca de duas semanas fizeram a cobertura do sismo de 28 de fevereiro, procurando dar a conhecer os efeitos humanos
e materiais, os pormenores científicos à luz dos conhecimentos da época, a forma
como as autoridades lidaram com o processo e estabelecendo comparações com
eventos históricos semelhantes (figs. 2 e 3).
Gradualmente, por se tratar da região mais afetada do país, o Algarve começa a
avançar para as primeiras páginas. Entre as localidades mais afetadas, surgem várias
referências aos concelhos de Castro Marim, Lagos, Portimão, Silves e Vila do Bispo.
Algo que nos reportam os seguintes exemplos:
•

“Algarve – a região mais atingida § (Numerosas famílias desalojadas)”. (Republica, 2 de março de 1969, p. 7);

Fig. 2 - Primeiras páginas de jornais diários, Diário de Lisboa e Diário da Manhã,
do dia 28 de fevereiro de 1969.
Fig. 2 - Front page of the daily newspapers Diário de Lisboa and Diário da Manhã
of 28th February 1969.
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•

“O Algarve foi duramente flagelado § - Um morto em Lagos e várias vítimas
em Faro”. (O Século, 1 de março de 1969, p. 8);

•

“No algarve há povoações semidestruídas e muitas pessoas sem abrigo”;
“Importantes destruições no extremo sul do país”; “Foi o Algarve a província
mais assolada pelo tremor de terra”; “Causa de tantas derrocadas na província
mais meridional – A utilização de argamassa pobre em argila”. (O Primeiro
de Janeiro, 1 de março de 1969, pp. 1/2);

•

“Ascendem a milhares de contos os prejuízos causados pelo sismo no País §
Vila do Bispo – O concelho algarvio mais afectado”; “De Sagres a Vila Real
de Santo António – As classes pobres foram as mais atingidas”; “Dezenas
de habitações ameaçam ruína por toda a terra algarvia”; “O Ministro das
Obras Públicas visita hoje o Algarve”; “Mais de 60 por cento das casas de
Vila do Bispo foram atingidas” (O Primeiro de Janeiro, 2 de março de
1969, p. 1/9);

Fig. 3 - Primeira página do jornal diário, República,
do dia 28 de fevereiro de 1969.
Fig. 3 - Front page of the daily newspaper República,
of 28th February 1969.
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•

“A zona mais atingida pelo sismo § No Algarve ruiram 70 % das casas de
duas localidades”; “Outras localidades que sofreram graves prejuízos: Castro
Marim, Portimão, Barão de S. João, Barão de S. Miguel”; “O Ministro das
Obras Públicas numa “Zona de Desastre” § Todo o Litoral Algarvio duramente
atingido pelo Sismo § Centenas de casas destruídas e muitas mais danificadas
§ elevando-se o total dos prejuízos a alguns milhares de contos”; “Decisões tomadas na reunião com o Ministro Rui Sanches”. (Diário de Notícias, 3 de
março de 1969, pp. 1/7);

•

“Algarve: a província mais atingida pelo sismo”; “Da ponta de Sagres à foz do
Guadiana § onda de pavor e de destroços em toda a faixa do Algarve”. (Jornal
de Notícias, 1 de março de 1969, pp. 1/9).

Fazendo uma filtragem ainda maior dos assuntos, testemunhamos entre os vários órgãos de comunicação social escrita referências específicas às terras algarvias do
Barlavento e a Lagos, em particular.
O Diário de Notícias de 1 de março de 1969 (p. 12) descrevia do seguinte modo
os efeitos no concelho de Lagos:
“Na Zona de S. José, próximo do quartel, um casal, ao arrastar os
filhos para a rua, mal puseram os pés fora da porta, a casa desabou,
ficando reduzida a um montão de ruínas. Este desabamento deve-se ao
facto de ter caído uma parede de um prédio contíguo, mas mais alto. As
igrejas de S. Sebastião e Santa Maria, e ainda a igreja das freiras, e o
monumento nacional que é a igreja de Santo António sofreram bastantes
danos. Na igreja de Santa Maria caiu a cruz de Cristo. Na Praça de
Armas, na escola Conde Ferreira a platibanda e a pedra trabalhada onde
estava suspenso um sino caiu, arrastando tudo na queda. Há muitas casas
danificadas, com fendas. § Em Bensafrim há cerca de 30 casas derrubadas
e também Vila do Bispo sofreu muitos danos. No Hotel Golfinho a garrafaria estava mais ou menos inutilizada e os vinhos derramados pelo chão,
bem assim como nalguns estabelecimentos comerciais. Na casa Trindade,
há a registar muitos prejuízos, pois partiu-se muita loiça”. (Diário de
Notícias, 1 de março de 1969)

178

O Jornal de Notícias, do mesmo dia (p. 9), também destacava a cidade algarvia,
sob o título “Em Lagos – um homem morto e prejuízos de grande vulto”, mencionando
em primeiro lugar a morte do camponês João Gregório dos Reis no sítio ou aldeia
de S. João, então às portas de Lagos, local muito próximo daquele em que hoje se localizam os Paços do Concelho do Século XXI. Enumera de seguida o desabamento
parcial de casas e o abatimento de telhados, as grandes fendas abertas na igreja matriz de Santa Maria, no quartel e em muitas casas antigas, a exigir obras imediatas
de reparação. Destaque para Bensafrim, onde muitas famílias ficaram desalojadas.

Na imprensa regional

Ainda que numa escala menor (mas mais prolongada no tempo), que se deve
em parte à inexistência de jornais diários de prelo algarvio, a imprensa regional
seguiu a mesma tendência da sua homóloga nacional, trazendo a lume as diferentes
ocorrências relacionadas com o sismo. Na maioria dos casos “visitados”, as notícias
começam a chegar, contudo, quase uma semana depois do tremor de terra, cumprindo as datas de saída dos diferentes periódicos. Tal como os seus congéneres
nacionais, os jornais algarvios procuraram fazer uma cobertura transversal a toda a
região, dando destaque aos estragos verificados sobre edifícios e às pessoas sinistradas. Eis alguns títulos que destacamos dos números que consultámos:
•

“Um violentíssimo abalo sísmico foi sentido em todo o país”. (Comércio de
Portimão, 6 de março de 1969, p. 1);

•

“O tremor de terra de 28 de Fevereiro causou grandes destruições no Algarve”.
“Apontamento de Silves – O Sismo”. “Crónica de Portimão – Por favor, não
sacudam a cidade!”; “Brisas do Guadiana – Madrugada que não esquece”.
(Jornal do Algarve, 8 de março de 1969, p. 1 e 8/2/3);

•

“Além do susto, o Abalo Sísmico causou avultados prejuízos no Algarve”. (Povo
Algarvio, 8 de março de 1969, p. 1).

•

“Quando a terra treme os homens ficam perplexes e amedrontados”. (Voz de
Loulé, 4 de março de 1969, p. 1 e 3).
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Novamente impelidos a dar enfoque a Lagos, porque é a cidade em que vivemos
e trabalhamos, para além de ser uma das sedes de concelho em que mais se fizeram
sentir os efeitos nefastos do sismo, selecionámos um artigo do Jornal do Algarve,
de 8 de março de 1969. O texto, da autoria de Joaquim de Sousa Piscarreta, correspondente do semanário de Vila Real de Santo António em Lagos, integra a rubrica
Correio de Lagos e intitula-se “Lagos perante o abalo sísmico de 28 de Fevereiro”. Em
poucas palavras consegue sintetizar a dimensão dos danos:
“[…] Todos os edifícios públicos sofreram e os da Câmara Municipal,
Comando Militar e Hospital da Misericórdia foram os mais atingidos.
A Escola Industrial, apesar de ser de construção recente, também sofreu.
As igrejas foram de modo geral afectadas, oferecendo perigo a de Santa
Maria […] e a torre principal da de Santo António onde se encontra
instalado o Museu Regional. § […] Das povoações do concelho, a mais
atingida foi Bensafrim. § Há também a lamentar a morte do sr. João
Gregório dos Reis, de 51 anos, casado com a sr.ª D. Maria Rufina de
Jesus, moradores em […] S. João, sobre o qual desabou a sua residência ” .
(Jornal do Algarve, 8 de março de 1969, p. 6).

Acudir aos necessitados

Dado o considerável volume de estragos sobre edifícios públicos e privados, civis
e religiosos, desde logo os meios de comunicação social apontaram como principal
razão da destruição dos edifícios particulares o facto de terem sido edificados com
recurso a técnicas e materiais de construção frágeis: “Causa de tantas derrocadas na
província mais meridional – a utilização de argamassa pobre em argila”, assim ditava
O Primeiro de Janeiro (1 de março de 1969, p. 6).
O Estado procurou lavar as suas mãos de responsabilidades sobre os danos
materiais registados. Para o efeito, foram rapidamente lançados para os jornais
artigos referindo a adequação da legislação em vigor para a construção civil, para
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fazer frente ao risco sísmico, destacando o Decreto 41658 de 31 de maio de 1958,
em que se aprova o Regulamento de Segurança das Construções contra sismos,
e o Decreto n.º 44041 de 18 de novembro de 1961, aprovando o Regulamento
de Solicitações em Edifícios e Pontes. Ambos os diplomas referem a divisão de
Portugal continental e insular em três zonas de risco sísmico: Forte, em que se
inclui toda a faixa litoral, desde Lisboa e arredores até Vila Real de Santo António,
e grupos oriental e central do arquipélago dos Açores; Médio, que corresponde
grosso-modo ao restante Alentejo, norte da Estremadura, Ribatejo e Beira Litoral;
Fraco, correspondente ao restante território continental, ao grupo ocidental dos
Açores e ao Arquipélago da Madeira.
Como principal mártir do terramoto, o Algarve foi visitado por altas individualidades do Estado, com a finalidade de se inteirarem das necessidades mais prementes e delinearem um plano de resposta.
Mereceu grande cobertura pelos jornais a visita que no dia 2 de março de 1969
o Ministro das Obras Públicas, Rui Sanches, fez aos concelhos de Vila do Bispo,
Lagos e Portimão (fig. 4). O itinerário terminou com uma reunião na última localidade, em que estiveram presentes os autarcas daqueles três concelhos e do de
Silves, e em que se começou a delinear o plano estratégico concertado para reparação dos estragos, e que constou de: fazer uma relação dos habitantes com residências
destruídas ou danificadas; demolir os edifícios em risco; remover os escombros;
alojar provisoriamente os desalojados; construir bairros para pessoas socialmente
desprotegidas; reconstruir ou reparar as casas de pessoas de fracos recursos; comunicar às tutelas dos edifícios públicos os danos que os mesmos sofreram4.
Outro episódio destacado pelos media foi a visita de Marcelo Caetano às principais zonas sinistradas do Barlavento, no dia 7 de março de 1969 (fig. 5), na companhia do Ministro das Obras Públicas, já referido, do Secretário de Estado da

4

Apud. Livro de Atas das Reuniões (1968-1970), Câmara Municipal de Vila do Bispo, in Jesus,
Artur Vieira de, Vila do Bispo, Lugar de Encontros (II), Edição comemorativa do 355.º Aniversário de elevação a vila, Câmara Municipal de Vila do Bispo, 2017, p. 160. Cf. Povo Algarvio,
8 de março de 1969, p. 1: “Medidas tomadas pelo Sr. Ministro das Obras Públicas na sua visita ao
Algarve: Acudir imediatamente aos desalojados, reedificar os edifícios públicos danificados, reconstruir
as habitações que o possam ser, demolir as outras e instalar casas desmontáveis para solucionar todas
as situações de emergência”.
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Fig. 4 - Visita do Ministro das Obras Públicas a Vila do Bispo (O Século, 3 de março de 1969).
Fig. 4 - Visit of the Minister of Public Works to Vila do Bispo (O Século, March 3rd, 1969).

Informação e Turismo, César Moreira Baptista, dos responsáveis dos Serviços de
Urbanização de Faro, do Instituto Nacional de Assistência à Família e da Direção
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Conclusão imediata da visita: resolver o alojamento dos mais necessitados.
No rescaldo das visitas governamentais e das soluções encontradas para dar
assistência às famílias mais afetadas, e na hora de custear o seu alojamento provisório, foi procurado o equilíbrio financeiro. Disso nos dão conta os ofícios
enviados pela Câmara Municipal de Lagos aos presidentes das Juntas de Freguesia de Barão de S. João, Bensafrim, Odiáxere, Santa Maria e S. Sebastião, em
18/3/1969, divulgando uma circular dos Serviços de Urbanização de Faro, pela
qual se procurava verificar a disponibilidade de casas ou armazéns desocupados
para alojar as famílias, de forma mais económica comparativamente às casas
pré-fabricadas5.

5 Cópia

dos ofícios n.º 1157 a 1161 de 18/3/1969 enviados aos Presidentes das Juntas de Freguesia
de Barão de S. João, Bensafrim, Odiáxere, Santa Maria e S. Sebastião. Arquivo Municipal de Lagos.
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Fig. 5 - Visita do Presidente do Conselho de Ministros a Barão de S. João
(O Algarve, 16 de março de 1969).
Fig. 5 - Visit of the Prime Minister to Barão de S. João (Lagos)
(O Algarve, March 16th, 1969).

Interessantes são também os ofícios dirigidos ao Diretor dos Serviços de Urbanização de Faro, contendo as listas de famílias “comprovadamente pobres” de Bensafrim
e Barão de S. João, a necessitar de reconstrução total ou parcial das suas casas, dando
cumprimento à necessidade de identificar as vítimas da destruição para traçar o plano de
reparação a que já aludiremos6. Na primeira das localidades, com casas a necessitar de reconstrução total encontramos os nomes de Maria Isabel Vieira, Madalena de Jesus Fernandes, José Manuel Passarinho, Manuel Luís Evangelista, Herdeiros de João da Costa

6 Cópia

do ofício n.º 1442 de 16/4/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro; Cópia do ofício
n.º 1463 de 18/4/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro. Arquivo Municipal de Lagos.
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Barradinha, José Domingos Marreiros, Florêncio José e Francisca Rosa. No caso de
Barão, para reconstrução total foram indicadas as casas de Francisco António Gonçalves,
António Augusto Pereira, Francisco Fernandes e António Correia. Para reconstrução
parcial, as de José António, José Vieira, Agostinho Marreiros Caneco, José Rosado de Almeida, Francisco Alexandre, Josefa da Conceição, Sesinando Batista e Vicente Duarte.
Importa referir também a lista dos chefes de família a quem foram atribuídas
casas desmontáveis, expedida para o mesmo destinatário, em ofício de 12 de novembro de 19697: Joaquim Duarte Cristino; Francisco António da Assunção; José
António Rodrigues; Augusto Humberto; José António da Glória; José Pacheco; José
da Luz; José Manuel dos Santos Pereira; João António Correia.
As medidas que os documentos referidos nos parágrafos anteriores ilustram
foram enquadradas pelo Decreto-Lei n.º 49010 de 20 de maio de 1969, autorizando o Governo a implementar o plano de recuperação sobre os estragos do sismo,
assente em cinco eixos essenciais: reconstrução ou reparação de edifícios públicos
e privados; construção de novas habitações; alojamento provisório dos sinistrados;
urbanização; concessão de crédito para obras particulares.
A imprensa também não esqueceu alguns episódios de solidariedade civil e militar às vítimas do sismo. O Jornal do Algarve alude à constituição de uma comissão
angariadora de fundos para auxílio dos sinistrados em Bensafrim e à importante
colaboração do Centro de Instrução e Condução Auto n.º 5 (aquartelado em Lagos), às populações afetadas pelo sismo, nos concelhos de Lagos e de Vila do Bispo,
materializada especialmente na remoção de escombros8.
Aproveitando o mote do XII Encontro Nacional de Riscos – Risco Sísmico.
Aprender com o Passado –, podemos concluir que apesar da grande intensidade
do sismo de 28 de fevereiro de 1969, a distância e profundidade do epicentro e
hipocentro contribuíram para que os estragos sobre os edifícios tenham sido superficiais na maior parte dos edifícios, tendo tido consequências mais catastróficas
nas casas que não cumpriam a legislação reguladora das construções anti-sísmicas.

7

Cópia do ofício n.º 3612 de 12/11/1969 enviado ao Diretor de Urbanização de Faro. Arquivo
Municipal de Lagos.

8

Cf. Jornal do Algarve, 22 de março de 1969, p. 7; Idem, 29 de março de 1969, p. 10.
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Assim, porque não estamos livres de um dia sofrer na pele uma experiência como
esta, nunca é demais considerar que se deve agir prioritariamente no domínio da
prevenção. Afinal de contas, “Falar só… não adianta“!9
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