
O Terramoto de Lisboa em 1755 

Conselhos de boas práticas de segurança antissísmica 

Olá, o meu nome é Henriqueta e sou uma camponesa. Nasci no dia 8 de julho de 1716, 

em Lisboa. Neste século, houve um terramoto, aqui na minha cidade.  

Foi no dia 1 de novembro de 1755, altura em que eu tinha ido à missa de Todos-os-

Santos. Eram 9h 40m da manhã, quando senti a terra a tremer muito e fiquei cheia de medo. 

Depois, olhei à minha volta e vi as pessoas a fugir, umas por cima das outras, pisando-se, 

gritavam e eu, com os nervos, até mordi o véu que trazia na cabeça e lá consegui escapar pela 

sacristia. Quando cheguei fora da igreja, fiquei perdida porque não sabia para onde havia de 

fugir. Parecia que o mundo ia acabar ali! Os outros faziam o mesmo. Lembro-me de ver as 

casas caírem como se fossem a coisa mais leve deste mundo e tudo a pegar fogo. 

Os outros camponeses diziam que havia ondas com mais de 10 metros de altura. Nós 

fugimos, mas alguns foram apanhados e levados pelas correntes.   

Naquele dia, a Família Real estava fora da cidade, em Santa Maria de Belém. E para 

nossa sorte o Marquês de Pombal, que era o Secretário de Estado, conseguiu sobreviver ao 

terramoto. Este político era um homem com uma grande visão de futuro e, ao olhar para 

aquela destruição, pensou logo num plano para recuperar a cidade. 

Antes de mais, era necessário enterrar os mortos e socorrer os feridos; era também 

importante vigiar os palácios e as igrejas para que as riquezas não fossem roubadas; e, por 

fim, planificar cuidadosamente a reconstrução da cidade, de modo a evitar que se repetisse 

outra tragédia.  

Então, o Marquês de Pombal entregou a reconstrução a um engenheiro e a dois 

arquitetos: Manuel de Maia, Carlos Mardel e Eugénio dos Santos. Eles foram orientados por 

este Secretário de Estado e conceberam um plano revolucionário para a época. As principais 

características eram: avenidas largas para facilitar a circulação de carros de cavalos, 

alternando com ruas mais estreitas; construção de passeios para peões; distribuição dos 

ofícios por ruas para facilitar o comércio; instalação de uma rede de esgotos; construção de 

casas com a mesma altura e fachadas iguais; utilização de formas de construção mais 



resistentes aos sismos; e a construção de uma grande praça central, a atual Praça do 

Comércio. 

Inicialmente eu e os outros camponeses olhámos para aquelas obras muito 

desconfiados. Houve barulhos, intrigas, porque eles não gostavam nada daquelas modernices 

e eu...bico calado, porque aquilo não era assunto para mulheres, mas depois até era um 

regalo passear por aquelas ruas tão ajeitadinhas. 

Mais tarde, quando andava a passear pela cidade, falei do Marquês de Pombal aos 

meus netos e contei-lhes este horrível terramoto que tanto medo nos causou. Eu era uma 

avó que gostava de estar à lareira a contar histórias e aproveitava sempre para lhes ensinar o 

que aprendera com a escola da vida. E foi desta maneira que lhes ensinei alguns cuidados que 

devemos ter em caso de sismo. 

             Por exemplo, durante o sismo, se estivermos em casa, devemos abrigar-nos no vão de 

uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama, com uma 

almofada para proteger a cabeça. Se estivermos na rua, devemo-nos dirigir para um local 

espaçoso com calma e serenidade, sem correr nem andar a vaguear pelas ruas porque é 

perigoso, uma vez que podemos ser atingidos por algum objeto.              

              Os meus netinhos eram obedientes e seguiram sempre os meus conselhos.  Mais 

tarde, contaram-nos aos netos deles. E foi assim que estes ensinamentos passaram de 

geração em geração até aos dias de hoje. 

Cátia Vieira   nº 5   8.º A 

 

 

 

 

 


