
O Terramoto de Lisboa de 1755 

Conselhos de boas práticas de segurança antissísmica 

Olá, burguesa do Século XXI! 

Eu sou a Lúcia, uma burguesa nascida em Lisboa no ano de 1720, que vivia feliz 

com a minha família. Tínhamos uma loja de cerâmica. Éramos trabalhadores e tudo 

nos corria bem. 

 Nessa altura, era Rei de Portugal D. José I que tinha como Secretário de Estado 

Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Nós, 

como os outros burgueses, gostávamos muito deste Marquês e dos seus feitos, pois 

valorizou-nos. Criou a Aula do Comércio onde os meus filhos puderam estudar e 

apoiou o comércio nacional porque criou também a Junta do Comércio para controlar 

as exportações e as importações.  

Ora, no 1.º de novembro de 1755, Dia de Todos os Santos, fui com a minha filha 

à missa e, no fim, ao cemitério. De repente, o chão começou a tremer. O terramoto 

durou cerca de oito minutos, uns dos mais aterradores por que já passei. Tentei 

proteger a minha filha, mas a parede da igreja desmoronou e ela ficou debaixo dos 

destroços. Não conseguia acreditar que acabara de a perder, mas não era a única a 

chorar e a gritar de angústia. Ainda nesse dia, por volta das onze horas e em 

simultâneo, outro tremor violento fez subir, muito rapidamente, o nível do Tejo, o que 

fez com que as pessoas ficassem cada vez mais assustadas e com medo de um 

maremoto. As águas do mar recuaram e a onda que se seguia tinha, segundo diziam os 

meus vizinhos, uns 20 metros de altura, o que causou mais estragos e mortes. Durante 

cinco dias, aproximadamente, o fogo devorara tudo por onde passava. A destruição foi 

muito grave por causa da péssima urbanização e da concentração de população.  

Lisboa era uma cidade velha, antiquada e desorganizada. 

No meio de tal desespero, só Marquês de Pombal manteve a calma e atuou. A 

primeira coisa que ordenou foi enterrar os mortos que começavam a cheirar mal e 

acudir aos feridos para evitar ainda mais perdas. De seguida, mandou vigiar todos os 

palácios e igrejas para a inexistência de mais assaltos e executar os ladrões porque não 

havia locais para os prender. E por fim, planificou cuidadosamente a reconstrução da 



cidade com os arquitetos Carlos Mardel e Eugénio dos Santos e o engenheiro Manuel 

da Maia.  

O Marquês, sendo um estrangeirado e tendo visitado outros países mais 

avançados e desenvolvidos, decidiu remodelar a capital que passou a ter avenidas 

largas para facilitar a circulação de carroças umas pelas outras, alternando com ruas 

mais estreitas e passeios para os peões. Criou uma rede de esgotos e também 

arquitetou formas de construção mais resistentes aos sismos. Para facilitar o comércio, 

mandou distribuir ofícios pelas ruas, o que para pessoas como nós, que, com o 

terramoto perdemos tudo, já foi uma grande ajuda para retomarmos a nossa 

atividade. 

Ah! Falta falar da construção das casas que tinham de ter todas a mesma altura, 

fachadas iguais e era totalmente proibido uma construção que não respeitasse o 

plano. O Marquês decidiu também construir uma grande praça central, a Praça do 

Comércio, que ganhou esse nome em homenagem aos comerciantes. Este espaço tem 

ao centro a estátua de D. José I, montado num cavalo para demonstrar a sua grandeza. 

Estas mudanças levaram a capital a ser considerada revolucionária para a época. Este 

político desempenhou um papel tão importante e exemplar que foi nomeado 

Primeiro-ministro de Portugal. 

O Terramoto de 1755 foi uma tragédia, mas também um acontecimento 

importante para a evolução da ciência. Hoje estamos conscientes de que também nós 

temos de fazer um plano para prevenir as consequências de um sismo.  Aqui ficam 

alguns conselhos de uma mãe que passou por uma infeliz experiência: por exemplo, se 

estiveres na rua, deves permanecer em locais abertos e longe de edifícios, postes, 

cabos de eletricidade, muros e candeeiros de rua (lembra-te que a parede caiu e 

matou a minha filha); evita fugir, visto que no momento do abalo vários são os perigos 

de ferimento quando te encontras em movimento; caso estejas em casa deves ir 

imediatamente para debaixo de algo forte que te proteja, como uma mesa. É ainda 

importante que cubras a cabeça com uma almofada, por exemplo, para diminuir o 

impacto na possibilidade da queda de algum objeto. 

Embora triste, foi um gosto partilhar contigo este marco histórico, sobretudo se 

contribuir para que episódios futuros não voltem a causar tanta desgraça. 
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