
O Terramoto de Lisboa de 1755 

Conselhos de boas práticas de segurança antissísmica 

 Na cidade de Lisboa, muito tempo depois do terramoto, numa casa morava um 

idoso do povo chamado Agostinho. Ele estava a conversar com os seus netos sobre o 

grande desastre. 

 - Bom dia, meus netinhos. Hoje falarei sobre o terramoto que destruiu esta 

cidade. - disse o Agostinho e logo em seguida começou a contar a história. 

 - Estávamos no dia de Todos os Santos (um de novembro de 1755) no reinado de 

D. José I, por esse motivo a maioria da população estava na igreja. Nessa época eu tinha 

28 anos, estava a trabalhar no campo de um nobre, que ficava nos arredores de Lisboa, 

enquanto os meus pais estavam na igreja. Estava tudo calmo, expeto uns cavalos muito 

agitados que eu vi, longe de onde estava. De um momento para o outro, a terra começou 

a tremer, eu, rapidamente, olhei para a cidade para ver o que se passava, quando dei 

por ela, estavam casas a cair e uma enorme onda a formar-se no rio. Corri para a igreja, 

quando lá cheguei, ela já não existia, tinha caído tal como muitas casas e todas as 

pessoas que estavam dentro morreram, inclusive os meus pais. Dirigi-me para a minha 

casa para ver se recuperava alguns bens. Depois do terramoto, começou um grande 

incêndio que durou cerca de cinco dias. Outra consequência, foi o aproveitamento de 

uns malandros que se aproveitaram da confusão para roubar. Eu não apoio isso, mas 

gostei de ver alguns nobres que se tinham aproveitado de nós, mandando-nos trabalhar 

duro e cobrar-nos impostos, a serem roubados.  

 Mesmo no meio da confusão, houve um Secretário de Estado chamado Sebastião 

José de Carvalho e Melo que começou a agir rapidamente, mandando matar todos os 

assaltantes, ordenando a vigilância dos palácios e igrejas para impedir que fossem 

roubados, mandou enterrar os mortos e começou a planear a reconstrução de Lisboa. 

Eu enterrei os corpos frios dos meus pais com a ajuda de um velho amigo deles chamado 

João.  

 Sebastião José de Carvalho e Melo, com a ajuda de um engenheiro Manuel da 

Maia e dois arquitetos Carlos Mardel e Eugénio dos Santos, criaram a nova planta da 

cidade de Lisboa. Eu e o João ajudamos na construção. O João ajudou a reconstruir os 



caminhos que passaram a ser regulares, geométricos (ruas retilíneas), largas e com 

passeios, também foram contruídas redes de esgotos, eu ajudei a construir as casas que 

passaram a ter fachadas iguais e a mesma altura, houve um alinhamento das fachadas 

das igrejas pela altura dos edifícios e foram proibidas marcas exteriores de riqueza. 

Como eu estive a trabalhar nas casas, sei que elas foram construídas com um sistema 

antissísmico em gaiola. No antigo Terreiro do Passo construíram a Praça do Comércio 

com a estátua do rei D. José I, com umas cobras por baixo… eu não sei o porquê das 

cobras, mas acho que é por causa de uma tentativa de assassinato que aconteceu ao rei. 

É para mostrar que o rei tem mais poder do que qualquer outro, como o veneno das 

cobras. Depois da reconstrução, o rei D. José I nomeou Sebastião José de Carvalho e 

Melo como seu Primeiro-Ministro. Mas este passou a ser mais conhecido como Marquês 

de Pombal. 

 - Agora, meus netinhos, vou dizer-vos o que devem proceder durante um sismo. 

Se estiverem dentro de casa devem abrigar-se debaixo de uma mesa ou cama ou nos 

cantos de uma sala, se estiverem lá fora devem ir para um lugar aberto longe da água. 

Entenderam?! 

 - Sim! - responderam os netos do Agostinho e tiveram sempre atentos para ver 

se ia acontecer algum sismo.    
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