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RESUMO 

O presente trabalho incide sobre o estudo do sismo de 28 de Fevereiro de 1969. 

Inicialmente, procedeu-se ao levantamento de toda a informação existente sobre o fenómeno 

com o intuito de averiguar o seu impacto no território português. Para tal, identificou-se um largo 

conjunto de edifícios atingidos na cidade de Lisboa e outras a sul de forma a estabelecer padrões 

de dano, de acordo com o que foi observado e as diversas descrições recolhidas. Estes edifícios 

foram classificados segundo a sua época de construção e tipologia construtiva para, 

posteriormente, através da Escala Macrossísmica Europeia (EMS-98), associar um índice de 

vulnerabilidade e um grau de dano. Esta atribuição permitiu determinar as intensidades para os 

distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, seguida da sua comparação com as intensidades obtidas na 

época, e identificar as tipologias que apresentam mais fragilidades na ocorrência de um sismo 

de intensidade semelhante.  

Por último, com base no registo obtido pelo acelerógrafo do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, desenvolveu-se um modelo estrutural de quatro edifícios de 19 andares de altura onde dois 

dos edifícios já se encontravam construídos aquando da ocorrência do sismo. De seguida, 

executaram-se duas análises dinâmicas lineares: uma por intermédio de espectros de resposta 

e acelerogramas (Time-History Analysis) e outra com base no espectro de resposta preconizado 

no EC8, onde se avaliou a vulnerabilidade da estrutura sujeita à combinação sísmica. Com base 

na verificação de segurança executada na memória descritiva da estrutura, executou-se ainda 

uma análise estática linear com o mesmo objectivo.  

 

Palavras chave: Sismo de 1969, EMS-98, vulnerabilidade, análise dinâmica e estática lineares, 

Time-History, EC8 
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ABSTRACT 

This paper will focus on the earthquake that occurred on February 28, 1969.  

Initially, all the existing information about the phenomenon was surveyed in order to ascertain its 

impact in the Portuguese territory. To this end, many buildings affected in the city of Lisbon and 

others in the south were identified to establish damage patterns according to what was observed, 

and the various descriptions collected. These buildings were classified according to their period 

of construction and building typologies, and subsequently, using the European Macroseismic 

Scale (EMS-98), they were associated with a vulnerability class and a degree of damage. This 

assignment made it possible to determine the intensities in the districts of Lisbon, Setubal and 

Faro, followed by their comparison with the intensities obtained at the time, and identify the 

typologies that present more vulnerability in the occurrence of an earthquake of similar intensity. 

Afterwards, based on the record obtained by the accelerograph of the Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, a structural model of four buildings of 19 floors in height was developed, where 

two of the buildings were already built when the earthquake struck. Subsequently, two linear 

dynamic analysis were performed: one through the response spectra and accelerograms (Time-

History Analysis) and the other based on the response spectrum recommended in the EC8. The 

vulnerability of the structure subjected to the seismic combination was evaluated. Based on the 

safety check performed on the structure’s project, a linear static analysis was also performed with 

the same objective. 

 

Keywords: 1969’s earthquake, EMS-98, vulnerability, linear dynamic and static analysis, Time-

History, EC8
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento do tema e objectivos 

Um sismo resulta da libertação de grandes quantidades de energia, que é acumulada na litosfera 

terrestre, como consequência do movimento lento e contínuo das placas tectónicas. A energia libertada 

propaga-se na “crosta através de ondas elásticas que viajam com velocidades de vários quilómetros 

por segundo e que dão origem às vibrações do solo sentidas durante a ocorrência de um sismo” [1]. 

Portugal Continental tem sido alvo de inúmeros sismos de magnitude moderada a forte devido, 

essencialmente, ao seu enquadramento geotectónico, como é possível observar na Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 - Enquadramento geotectónico de Portugal (Adaptado de [2]) 

A crescente preocupação com este tema tem permitido o desenvolvimento de novos métodos de 

análise e dimensionamento de modo a criar condições de segurança nas estruturas e minimizar os 

prejuízos físicos, sociais e económicos. Consequentemente, é de extrema importância o estudo da 

sismicidade em Portugal com o intuito de tentar reduzir as consequências desastrosas, principalmente 

em relação às estruturas já existentes e que não possuem condições suficientes para resistir a este 

fenómeno.   

Um dos últimos sismos de maior magnitude do século XX ocorreu na madrugada de 28 de Fevereiro 

de 1969. Teve uma magnitude de 7.8 e sentiu-se ao longo de toda a Península Ibérica, África e ilha da 

Madeira. Embora não tenha sido um sismo muito destrutivo foi, no entanto, suficientemente severo para 

causar danos gravosos na zona sul do país, devido, essencialmente, à tipologia construtiva existente 

nesta região. Dado não ser um evento muito estudado, é importante obter um melhor conhecimento 

sobre o mesmo e os seus efeitos nas construções existentes, com o intuito de mitigar o risco sísmico 

em Portugal.  

Pretende-se com a presente dissertação coligir o maior número possível de informação sobre este 

fenómeno e interpretá-la à luz dos actuais conhecimentos de sismologia e engenharia sísmica. Para 

tal, recorreu-se à informação disponível nos jornais existentes na época e estudos já realizados sobre 

o tema e foram transcritas algumas informações importantes para o conhecimento geral do sismo.  
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Adicionalmente, para além de toda a análise da informação existente procedeu-se ao estudo detalhado 

de um edifício de betão armado recém-construído à época do sismo para verificar a sua segurança 

estrutural.  

1.2 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, um primeiro de introdução ao tema 

e um último com as conclusões principais.  

O segundo capítulo inicia-se com um enquadramento geral do tema incluindo uma descrição exaustiva 

das consequências ocorridas em território nacional e dos efeitos observados no mar. É igualmente 

apresentada a carta de isossistas proposta por diversos autores à época do sismo. 

No terceiro capítulo é feito todo o tratamento da informação recolhida nos parques habitacional e 

monumental dos distritos em foco. Apresenta-se uma descrição sobre a metodologia adoptada e das 

diferentes tipologias construtivas existentes em 1969. Foram analisados e classificados os danos 

sofridos em cada edifício com o intuito de obter o Mapa de Intensidades Macrossísmicas, com base na 

Escala Macrossísmica Europeia (EMS-98 [3]). Cada distrito é tratado separadamente, tendo sido 

atribuída uma intensidade ao nível das freguesias e dos concelhos, sempre que possível. Todos os 

pressupostos adoptados para a atribuição dos graus de dano foram devidamente expostos. Por último, 

comparam-se os resultados obtidos com a carta de isossistas referida anteriormente. 

O quarto capítulo dedica-se ao estudo de um conjunto de edifícios de betão armado de 19 andares de 

altura. Neste capítulo é feita toda a descrição da modelação, desenvolvida através do programa de 

cálculo automático SAP2000 [4]. Foi ainda executada a calibração do modelo com os resultados obtidos 

na análise dinâmica (frequências e modos de vibração) sobre as medições experimentais realizadas in 

situ. Posteriormente, apresenta-se a resposta da estrutura ao sismo de 28 de Fevereiro de 1969 através 

de uma análise dinâmica com recurso aos acelerogramas registados (Time-History Analysis) e 

comparam-se os resultados obtidos com o comportamento descrito pelos residentes. De seguida, 

realizou-se uma verificação da sua segurança estrutural onde se apresentam os esforços 

desenvolvidos nos pilares da estrutura. Realizaram-se duas análises dinâmicas lineares: uma análise 

tendo em conta a acção sísmica de 1969 e uma considerando a acção sísmica preconizada pelo 

Eurocódigo 8 (EC8 [5]), adoptando um coeficiente de comportamento de 1.5 e 3. Por último, realizou-

se uma análise estática linear onde se considerou a estrutura solicitada em dois sentidos ortogonais 

por um sistema de forças paralelas, aplicadas em cada andar. Essa força corresponde ao peso próprio 

de cada andar multiplicado por um coeficiente sísmico de 0.10 ou 0.15 conforme se trate de um andar 

de habitação ou estabelecimento, tal como se encontra descrito na memória descritiva do projecto de 

1967. Esta análise foi executada considerando a existência de apenas um edifício, para estar de acordo 

com o que foi executado no projecto.  

No quinto capítulo apresentam-se as considerações finais sobre o trabalho realizado e possíveis 

estudos futuros que possam ser realizados sobre o mesmo. Por último, são enumeradas as referências 

utilizadas no seu desenvolvimento. 

Esta dissertação contém ainda um conjunto de anexos onde se apresentam elementos fundamentais 

para a percepção e compreensão do trabalho executado.   
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2 O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 

2.1 Enquadramento Histórico 

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 foi sentido em várias regiões do Continente, assim como na ilha 

da Madeira, Espanha e Marrocos. A rede sismográfica portuguesa era constituída apenas por três 

estações sismográficas pertencentes aos Institutos Geofísicos das Universidades de Lisboa, Coimbra 

e Porto que registaram o início do sismo às 3h41min20.2seg, 3h41min41.5seg e 3h41min52seg (horas 

locais), respectivamente (A Capital 28/02/1969, [6]). O epicentro, de profundidade focal de 20-30km, 

foi, posteriormente, determinado com as seguintes coordenadas 35.98ºN e 10.81ºW [7] com magnitude 

Mw7.8 e Ms7.9 [8]. 

Na Figura 2.1 é possível observar a localização do epicentro, a cerca de 230km SW de Lisboa, assim 

como as estações sismográficas acima referidas. 

 

Figura 2.1 - Localização das estações sismográficas existentes na época e a respectiva localização do epicentro 

Infelizmente, dada a sensibilidade dos aparelhos, as agulhas das três estações sismográficas acima 

referidas saturaram. O único registo em Portugal Continental diz respeito ao obtido pelo acelerógrafo 

do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que se encontrava instalado no pilar de ancoragem norte 

da Ponte 25 de Abril em Lisboa [9]. Como consequência do corte do fornecimento de energia eléctrica 

tem-se um registo total de apenas 27 segundos, como se ilustra na Figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Registo acelerométrico obtido pelo sismógrafo existente no Gabinete da Ponte sobre o Tejo (Diário 

de Notícias 01/03/1969, [6]) 

O sismo provocou o pânico na população acentuado pelos cortes nas comunicações e no fornecimento 

de energia eléctrica. Contudo, esta foi uma consequência indirecta que ocorreu devido ao 

congestionamento de tráfego verificado nas comunicações, ultrapassando a capacidade das linhas e 

das estações. No que refere ao fornecimento de energia eléctrica, verificou-se que muitas linhas aéreas 

e transformadoras ameaçavam curtos-circuitos e, possivelmente, incêndios. Por conseguinte, foram 

desligados, por precaução, os sistemas de distribuição. A partir das 7 horas da manhã os serviços de 

distribuição de electricidade em Lisboa foram normalizados, excepto na freguesia da Ajuda que 

restabeleceu a energia mais tarde. Embora tenha ocorrido um corte no fornecimento de electricidade 

nas máquinas de bombagem para o abastecimento de água, o seu fornecimento em Lisboa não foi 

interrompido (Diário Popular 28/02/1969, [6]). Em Setúbal houve igualmente um corte no fornecimento 

de energia eléctrica que durou apenas três minutos, o mesmo sucedendo com a região do Algarve, 

mas de maior duração. 

Relativamente ao número de vítimas, registaram-se cerca de 16 vítimas mortais em Portugal 

Continental, onde 3 vítimas resultam de consequência directa do sismo. Em Sines, na enfermaria do 

hospital, um homem foi atingido por um tijolo que perfurou o tecto tendo sido, posteriormente, 

transferido para o Hospital de São José, onde não resistiu aos ferimentos (República 02/03/1969, [6]). 

Em Lagos, no lugar de São João, o colapso de uma residência provocou mais uma vítima (Diário de 

Notícias 01/03/1969, [6]). A última vítima mortal foi um pescador cujo corpo foi descoberto debaixo dos 

escombros de uma rocha que, devido ao sismo, se terá fragmentado (Diário Popular 12/03/1969), [6]). 

O local exacto desta ocorrência não é possível de decifrar. Segundo o jornal Comércio do Portimão 

[10], esta morte terá ocorrido perto da Praia do Vau enquanto que segundo o jornal Diário Popular [6] 

terá ocorrido na Praia da Rocha. 

Inúmeras são as histórias de pessoas que, assustadas pela vibração do sismo, fugiram para a rua ou 

se atiraram das suas próprias habitações com medo de que estas se desmoronassem ou que voltasse 

a ocorrer outro sismo. Observou-se, igualmente, um aglomerado de pessoas e as respectivas famílias 

nos postos de gasolina em Lisboa, que tentavam fugir nos seus automóveis. De facto, a grande maioria 

dos ferimentos ocorridos dizia respeito a contusões provocadas por quedas ou crises nervosas. 

Registaram-se cerca de 70 feridos em Lisboa e 150 na região do Algarve, sendo estas as regiões mais 

afectadas no país. 

Na região do Algarve, como consequência do mau tempo que se fez sentir logo após a ocorrência do 

sismo, os danos foram acentuados. Chuvas e trovoadas intensas caíram sobre esta região, chegando 

a água a atingir, em algumas localidades como Castro Marim, mais de 30 centímetros de profundidade. 

A água infiltrava-se pelas fendas já existentes ou coberturas danificadas dos edifícios, inundando o seu 

interior e colocando em risco a estrutura que já se encontrava em condições precárias (O Século 
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02/03/1969, [6]). Em Lisboa, o mesmo sucedeu, devido às chuvas intensas que se observaram entre 

os dias 13 e 14 de Março.  

No que diz respeito à ilha da Madeira, o sismo foi registado às 2h43min (hora local) (Diário da Manhã 

01/03/1969, [6]) e não se registaram vítimas mortais ou feridos. Foi sentido em diversas zonas da ilha 

e, relativamente a danos materiais, há apenas a assinalar o colapso de uma casa desabitada em Tílias 

e a abertura de pequenas fendas em algumas habitações do Funchal. Verificou-se, igualmente, a queda 

de dois postes de iluminação, na Ilha de Porto Santo, assim como de um cabo condutor de alta tensão 

(O Século 02/03/1969, [6]). 

Espanha e Marrocos são países que foram também duramente afectados pelo sismo que ocorreu na 

madrugada de 28 de Fevereiro de 1969. Em Marrocos, as localidades de Rabat, Casablanca, Tetuão, 

Safi, Marraquexe, Fez, Salé e Tanger foram as mais afectadas. Houve registo de 8 vítimas mortais, 

como consequência directa e indirecta do sismo, assim como 11 feridos. Os danos materiais foram 

acrescidos pelas chuvas torrenciais que caíram no país. Em Doukkala verificou-se o desabamento e 

desprendimento de terras que danificaram diversos campos cultivados e três aldeias ficaram 

submersas. Em Kenitra várias estradas foram cortadas e cerca de 100 mil hectares encontravam-se 

inundados e, a 120km nordeste de Rabat, registaram-se 39 casas destruídas pela corrente de água 

(Jornal de Notícias 02/03/1969, [6]). Curiosamente, em Agadir, localidade fortemente atingida por um 

sismo em 1960 que provocou cerca de 12000 mortes, não houve prejuízos materiais. Contudo, o sismo 

foi sentido pela população que, assustada com a vibração e a lembrança do sismo anterior, fugiu para 

a praça (relato de testemunha directa). Em Espanha, o sismo foi sentido em inúmeras regiões como 

Sevilha, Madrid, Málaga, Alicante, Valência, Barcelona, Bilbau, Santander, Vallodolid, Astúrias, 

Badajoz, Corunha e Huelva. Foram diversos os estragos materiais, afectando tanto edifícios 

particulares, como edifícios públicos, monumentos e Igrejas. Em Ayamonte verificou-se que mais de 

150 casas teriam sido danificadas (Jornal do Algarve 08/03/1969, [6]) e, em Huelva e na Ilha Cristina, 

ocorreu o colapso de algumas habitações abandonadas (de construção mais antiga), chaminés, 

ornamentos e platibandas, assim como a abertura de fendas em alguns edifícios. Em termos de vítimas, 

registaram-se 5 vítimas mortais e 6 feridos.  

2.2 Efeitos no mar 

Para além das consequências descritas anteriormente, o sismo provocou um tsunami registado no 

Golfo de Cádis, Casablanca e em Santa Cruz de Tenerife com uma amplitude de onda de 0.2, 1.2 e 

0.2 metros, respectivamente [11], e em Cascais e Lagos com uma amplitude de onda de 0.93 e 0.84 

metros, respectivamente [7]. 

Regista-se que, pelo menos, 6 navios, a distâncias diferentes do epicentro, tenham sentido o impacto 

do abalo sísmico que ocorreu na madrugada de 28 de Fevereiro de 1969. 

Na Figura 2.3 é possível observar a localização dos referidos navios em relação ao epicentro do sismo. 

Com as coordenadas de cada navio, calculou-se a distância ao epicentro com o auxílio do programa 

ArcGIS [12]. 
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Figura 2.3 - Posição dos navios que se encontravam próximos do epicentro do sismo de 28 de Fevereiro de 

1969 

O navio português Manuel Alfredo foi um dos afectados tanto pelo sismo como pelo pequeno tsunami 

gerado. O referido navio, com um peso bruto de 3300 toneladas e 103 metros de comprimento [13], 

tinha aproximadamente 50 passageiros a bordo. Encontrava-se nas coordenadas 37.26ºN e 11ºW [7] 

quando sentiu um choque violento que fez vibrar todo o navio por, sensivelmente, 30 segundos, o que 

provocou algum pânico entre os tripulantes. Contudo, não houve registo de danos graves a assinalar 

como consequência do sismo. 

Através da análise dos jornais existentes na época, foi possível obter os relatos do que foi observado, 

pelo oficial do respectivo navio: 

“Eram 1h43min a bordo, portanto 3h43min em Lisboa. O mar tem cerca de 4200 m de profundidade. 

(…) Os mastros, os cabos, toda a chaparia vibravam como nunca vi. Há uma agulha de origem 

vulcânica, no fundo do local onde nos encontrávamos, e a nossa primeira ideia foi a de que a tínhamos 

tocado. Mas a vibração continuava, e as hipóteses sucediam-se: Ter-se-ia avariado uma máquina? Ter-

se-ia quebrado uma das pás da hélice? Era como se o navio andasse sobre lajes, aos saltos e 

solavancos, debaixo da proa saltava uma espuma amarelada, lodosa, como a que se vê sobre a água 

estagnada. O mar borbulhava e tremia também, numa ondulação muito rápida e miudinha. (…) Só às 

3 e 10 (5 e 10 em Lisboa) ouvimos a Rádio Clube Português comunicar o que sucedera. (…) Nenhum 

de nós assistira, mesmo os que têm mais tempo de navio, a um abalo sísmico no mar. Por isso 

pensámos sempre que se tratava de alguma avaria estranha, algum acidente… (…) Depois de tudo 

voltar à normalidade, o navio começou a ser batido por grandes vagas. Sentiam-se secas pancadas no 

casco, como se lhe estivessem a bater com algo sólido.” 

Declaração do Oficial João Manuel Cadaval Rocha, 3º piloto, para A Capital (01/03/1969) [6] 

O navio que se encontrava mais próximo do epicentro, a uma distância de, aproximadamente, 19 km, 

era o navio norueguês Ida Knutsen, com as coordenadas 36.12ºN e 10.70ºW e um peso bruto de 32500 
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toneladas e 200 metros de comprimento [7]. As consequências foram avultadas, tendo sido necessário 

deslocar-se para Lisboa para averiguar a gravidade dos danos estruturais sofridos devido ao impacto 

vertical, de baixo para cima, que suportou. São inúmeras as consequências registadas neste navio. 

Todo o equipamento de navegação e comunicação ficou destruído, assim como alguma tubagem e as 

anteparas interiores. O casco e as vigas ficaram deformados ou rachados e refere-se ainda o facto de 

os instrumentos que se encontravam pregados às paredes terem sido arrancados, equipamento solto 

e mobília ter sido lançado para o ar e todos os tanques laterais terem perdido água. Todos estes 

fenómenos descritos ocorreram num intervalo de, aproximadamente, 10 segundos. Como 

consequência dos danos sofridos, o navio foi dado como “perda total” [14]. 

O terceiro navio que se encontrava mais próximo do epicentro diz respeito ao navio petroleiro espanhol 

Arapiles, com um peso bruto de 12500 toneladas e 142 metros de comprimento. Encontrava-se a cerca 

de 152 km do epicentro, com as coordenadas 36.68ºN e 12.28ºW. Em relação aos efeitos sentidos, 

apenas é referido pela tripulação vibrações muito fortes às 3h45min (hora local) [7]. 

O quarto navio que se encontrava mais próximo do epicentro diz respeito ao Esso Newcastle, a cerca 

de 167 km, com as coordenadas 36.52ºN e 12.55ºW. Tinha um peso bruto de 51429 toneladas e 226.5 

metros de comprimento. Tal como ocorreu com o navio Ida Knutsen, sentiu-se igualmente um grande 

choque vertical [7]. No entanto, não existe registo de danos a reportar.  

Toubkal, era o quinto navio mais próximo do epicentro. Tratava-se de um navio de carga que se 

encontrava a, aproximadamente, 196 km do epicentro, com as coordenadas 37.18ºN e 9.20ºW. Tinha 

um preso bruto de 12950 toneladas e 150.3 metros de comprimento. Não foi reportado qualquer dano 

no navio, apenas que foram sentidas vibrações por cerca de 60 segundos [7].  

Por último, refere-se o navio espanhol F-63 Diana, com um peso bruto de 1136 toneladas e 75.5 metros 

de comprimento. Encontrava-se a, aproximadamente, 385 km do epicentro com as coordenadas 

32.80ºN e 12.50ºW. A vibração sentida pelo navio durou apenas 4 segundos e não existem danos a 

assinalar como consequência do fenómeno [7].  

Com os efeitos acima descritos e recorrendo à escala sísmica de Rudolph [15] para sismos sentidos 

em navios, torna-se possível classificar estes efeitos. Porém, é necessário ter em conta que todo este 

processo está dependente das informações descritas e da respectiva interpretação. Dado que as 

descrições dos danos não são muito extensas, futuras análises dos mesmos poderão alterar a 

atribuição da intensidade proposta. Na Tabela 2.1 apresenta-se a respectiva intensidade atribuída e no 

Anexo A é possível consultar a escala sísmica utilizada.  

Tabela 2.1 - Intensidade atribuída a cada navio em função dos efeitos sentidos 

Navio Resumo dos efeitos Intensidade 

Manuel Alfredo Choque violento que provocou fortes vibrações, mas sem danos a registar V 

Ida Knutesen 
Choque violento de sentido vertical que provocou graves danos 

estruturais 
VIII-IX 

Arapiles Vibrações fortes sem danos a registar IV 

Esso Newcastle Choque violento de sentido vertical, mas sem danos a registar V 

Toubkal Vibrações sem danos a registar IV 

F-63 Diana Vibrações sem danos a registar III 
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2.2.1 Efeitos do mar em Portugal Continental 

Para além dos fenómenos descritos anteriormente, também são mencionados alguns efeitos em 

Portugal Continental.  

Na praia de Cabedelo, a sul de Viana do Castelo, o mar excedeu os seus limites normais tendo a água 

chegado às dunas da praia (O Primeiro de Janeiro 01/03/1969, [6]). 

Em Matosinhos, no distrito do Porto, é referido pelos pescadores que ocorreu uma súbita agitação do 

mar. Contudo, não se aperceberam da ocorrência do sismo (Diário da Manhã 01/03/1969, [6]). 

No distrito de Viseu é referido que, devido à forte ondulação do solo, as águas do rio transbordaram 

(Jornal de Notícias 01/03/1969, [6]) e no distrito de Setúbal, no Montijo, é mencionado que uma onda, 

de altura significativa, foi vista ao longo do cais (O Século 01/03/1969, [6]). 

Por último, é ainda referido que na Fuseta, no distrito de Faro, muitos pescadores sentiram fortes 

agitações no mar (O Século 01/03/1969, [6]). 

2.3 Zonas Afectadas em Portugal Continental 

Relativamente às zonas afectadas, quer zonas onde se observou a ocorrência de estragos materiais 

quer zonas onde apenas se sentiu o sismo sem a ocorrência de danos, apresenta-se de seguida um 

resumo do que se verificou em Portugal Continental por distritos. As observações referidas foram 

retiradas após consulta e análise dos jornais existentes na época [6]. 

2.3.1 Distrito de Lisboa 

O sismo foi sentido em toda a capital, observando-se, essencialmente, o colapso, parcial ou total, de 

elementos salientes como chaminés, platibandas e ornamentos. Vários automóveis foram atingidos 

pelo colapso dos referidos elementos. Verificou-se ainda, principalmente nas zonas de construção mais 

antiga, a abertura de fendas (interiores e exteriores) em inúmeros edifícios. Ocorreu o colapso de 

algumas coberturas e paredes, existindo edifícios que se desmoronaram ou tiveram de ser 

posteriormente demolidos, dado o seu estado de deterioração. Observou-se loiça e vidros partidos, 

queda de estuque e deslocamento de móveis nas habitações. Os edifícios públicos e monumentos 

foram também afectados, assim como as Igrejas.  

O Batalhão de Sapadores Bombeiros, a 1 de Março de 1969, recebeu cerca de 1292 pedidos de socorro 

em Lisboa (O Século 01/03/1969, [6]). Contudo, a grande maioria das chamadas efectuadas relatava 

apenas o pânico da população e não consequências gravosas. 

É importante referir que na Brandoa as consequências observadas são escassas, referindo-se apenas 

a abertura de fendas em alguns edifícios e o facto de um prédio de 9 andares ter ficado inclinado. 

Contudo, era de esperar que esta zona fosse duramente afectada devido às construções clandestinas 

existentes. De facto, dias antes da ocorrência do sismo, um edifício, de construção ilegal de 7 andares, 

que ainda se encontrava em construção, colapsou (Vida Mundial 07/03/1969, [6]).  

A análise detalhada dos efeitos ocorridos neste distrito será descrita no capítulo seguinte e na Figura 

2.4 apresentam-se algumas das consequências observadas. 
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(a) Automóveis danificados, na Rua do 

Conde Redondo 

(b) Mobília deslocada e queda de reboco 

numa habitação  

(c) Reparação de danos no telhado 

devido ao colapso de uma chaminé 

Fonte: O Comércio do Porto 02/03/1969 Fonte: Diário de Notícias 01/03/1969 Fonte: Diário Popular 01/03/1969 

Figura 2.4 - Alguns exemplos de danos observados em Lisboa (Adaptado de [6]) 

2.3.2 Distrito de Setúbal 

Esta zona foi também bastante afectada, existindo um elevado número de edifícios danificados. 

Verificou-se a queda, parcial ou total, de elementos salientes como chaminés, platibandas e 

ornamentos e a abertura de fendas (interiores e exteriores). Alguns automóveis foram atingidos pelo 

colapso dos elementos referidos. Ocorreu o desmoronamento de alguns edifícios e de uma fábrica, 

tendo outros edifícios que ser demolidos dado o seu estado de deterioração. Os edifícios públicos foram 

igualmente atingidos assim como as Igrejas. Observou-se, ainda, loiça e vidros partidos e queda de 

estuques.  

Existem, contudo, localidades em que apenas se refere que o sismo foi sentido sem a ocorrência de 

estragos materiais como, por exemplo, o que ocorreu nas localidades do Barreiro e Cercal do Alentejo.  

A análise detalhada dos efeitos ocorridos neste distrito será retractada no capítulo seguinte e na Figura 

2.5 apresentam-se algumas das consequências ocorridas. 

 
 

(a) Automóvel danificado na Rua Aníbal Álvares da Silva (b) Abertura de fendas numa habitação 

Fonte: Adaptado de [16] Fonte: Adaptado de O Século 01/03/1969, [6] 

Figura 2.5 – Alguns exemplos de danos observados em Setúbal 

2.3.3 Distrito de Santarém 

Neste distrito alguns edifícios abriram fendas (interiores e exteriores) e ocorreu, igualmente, o colapso, 

total ou parcial, de elementos salientes como chaminés, platibandas e ornamentos, queda de estuques 

assim como loiça e vidros partidos. O desmoronamento de paredes e coberturas é citado na localidade 
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de Vale de Santarém. Alguns edifícios públicos foram afectados assim como as Igrejas. Na localidade 

de Aldeinha, em Abrantes, refere-se o colapso de um edifício onde habitavam sete pessoas. 

Do que foi possível apurar pela recolha de informação, das Igrejas afectadas neste distrito, referem-se 

danos no Convento de São Francisco, onde abateu uma parede interior e parcialmente duas abóbadas. 

Em Tomar, observaram-se danos no Convento de Cristo, particularmente na charola (sala dos 

Cavaleiros, que funcionava como enfermaria) que abriu fendas acentuadas. O Convento de Nossa 

Senhora de Jesus Cristo, onde se encontrava instalado o Hospital, também sofreu danos. Na zona do 

Hospital observou-se a abertura de fendas em algumas paredes de enfermarias e, ainda, alguns tectos 

abatidos. Na Igreja, a abóbada abriu fendas. São também mencionados danos nas Igrejas de Santa 

Iria da Ribeira de Santarém e na Igreja da Misericórdia. Na primeira os danos prendem-se na abertura 

de fendas salientes nas paredes ao passo que na segunda resumem-se no colapso da cruz. Já na 

Igreja Paroquial do Espírito Santo de Ereira, no Cartaxo, a torre apresentava danos apreciáveis, sendo 

que caíram duas colunas e o catavento, e o telhado abateu parcialmente. Verificou-se a abertura de 

fendas na Igreja da Graça e danos, embora não descritos, no Mosteiro de Santa Clara e no Convento 

e Igreja de São João de Alporão. Por último, na Igreja Paroquial de Constância os danos foram bastante 

intensificados “o que originou a desconjunção do púlpito e a desagregação do altar-mor” [17]. 

Algumas localidades não sofreram danos materiais, como é o caso de Torres Novas e Montalvo, por 

exemplo. 

2.3.4 Distrito de Leiria 

O sismo fez-se sentir com a ocorrência de alguns danos materiais em certas localidades. O Mosteiro 

da Batalha, classificado como Monumento Nacional, foi um dos mais afectados assim como algumas 

Igrejas.  

Os danos observados no Mosteiro da Batalha, segundo o que foi possível apurar, consistiram no 

deslocamento de pilares na cimalha do alçado principal. Todos os ornamentos de florão neste 

monumento abateram assim como o pára-raios principal e o rendilhado do alçado abateu parcialmente, 

tendo o restante ficando em risco iminente de ruir. A torre principal abriu fendas assim como as caleiras. 

Também são mencionados pequenos danos no Castelo de Leiria. Nomeadamente, a queda de três 

ameias frontais do lado Sul.  

Em termos de Igrejas afectadas, refere-se a Igreja da Misericórdia onde se observou o colapso da cruz. 

No Convento de São Francisco (também designado de Convento da Portela) caiu estuque de inúmeros 

quartos. Por último, refere-se o colapso da cruz da Igreja Paroquial de Reguengo do Fetal assim como 

outros danos não descritos.  

No que diz respeito a habitações particulares, verificou-se o colapso, total ou parcial, de elementos 

salientes como chaminés e ornamentos, a abertura de fendas (interiores e exteriores) e o 

desmoronamento de muros de vedação. Registou-se, igualmente, a existência de alguns edifícios, de 

construção mais antiga, parcialmente abatidos e o colapso de coberturas. Nomeadamente nas 

seguintes regiões: Reguengo do Fetal, Ansião, Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha e Batalha. 

As regiões de Abiul e A-dos-Francos são exemplos de regiões onde o sismo se fez sentir sem a 

existência de estragos materiais. 
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2.3.5 Distrito de Portalegre 

Neste distrito, o sismo fez-se sentir com a ocorrência de alguns danos materiais onde, em algumas 

habitações, ocorreu a abertura de fendas em paredes, nomeadamente, na localidade de Elvas.  

A Sé Catedral de Portalegre foi afectada, tendo caído a cruz de uma das torres. Foi ainda necessário 

“construir lintéis em betão armado, reparar telhados e reparar caixilhos e portas” [18]. 

Diversas localidades referem apenas o pânico na população como, por exemplo, Castelo de Vide, 

Montalvão e Montargil. 

2.3.6 Distrito de Évora 

Os danos incidiram principalmente nas localidades de Montemor-o-Novo, Lavre, Cabrela e Montoito, 

afectando edifícios públicos e Igrejas.  

No que diz respeito às Igrejas afectadas, na localidade de Montemor-o-Novo, o Hospital da Misericórdia 

e a respectiva Igreja abriram fendas, como consequência do sismo, assim como a Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Cabrela. Em Montoito, na Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção, refere-se 

o facto de a abóbada ter apresentado risco iminente de ruir.  

Verificou-se ainda a abertura de fendas em algumas habitações assim como o colapso, parcial ou total, 

de elementos salientes como chaminés, platibandas e ornamentos. 

2.3.7 Distrito de Beja 

Refere-se o colapso, embora em número bastante reduzido, de algumas habitações de construção 

mais antiga, nas localidades de Baleizão, Aljustrel, Alvito, Ferreira do Alentejo e Ourique. Algumas 

Igrejas foram igualmente afectadas. Observou-se o colapso, total ou parcial, de elementos salientes 

como chaminés, platibandas e ornamentos assim como a abertura de fendas em diversas habitações. 

Alguns edifícios encontravam-se em mau estado de conservação após a ocorrência do sismo. 

Das Igrejas afectadas, cita-se a Igreja de São Luís e a Capela de Nossa Senhora da Cola, em Ourique, 

de onde abateu a cantaria e a abóbada, respectivamente. Na Igreja Paroquial de Salvada abateram 

duas cruzes de pedra provocando, cada uma, aberturas no pavimento e no telhado. Referem-se danos 

não descritos nas Igrejas da Misericórdia e de Santo António, em Ferreira do Alentejo, assim como na 

Igreja de Santo Amaro, em Santiago Maior. Na localidade de Alvito, também são mencionados danos 

na Igreja da Misericórdia e na Capela da Nossa Senhora das Candeias. 

2.3.8 Distrito de Castelo Branco 

Neste distrito apenas se verificou o pânico na população, não existindo registo de danos materiais como 

consequência do sismo. 

2.3.9 Distrito de Coimbra 

O sismo fez-se sentir neste distrito através da abertura de fendas e o colapso, total ou parcial, de 

coberturas, chaminés, platibandas e ornamentos. Observou-se, ainda, loiças e vidros partidos. Refere-

se, no entanto, que os danos referidos se centram apenas em algumas localidades e não são de grande 

vulto. 

A Igreja de São Bartolomeu, localizada na Praça do Comércio, foi afectada apresentando fendas 

acentuadas na fachada assim como na abóbada interior do altar-mor. Cita-se, igualmente, a abertura 

de fendas no Campanário da Igreja em Castelo de Viegas.  

Localidades como Figueira da Foz, Lagares da Beira e Tábua apenas referem o pânico na população. 
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Na Figura 2.6 apresentam-se alguns danos observados neste distrito. 
 

 

(a) Habitação parcialmente destruída 

após o colapso do tecto 

  

       (b)                                                         (c) 

Danos num automóvel provocados pelo colapso da cobertura (antiga garagem 

localizada na Rua da Sofia) 

Fonte: O Comércio do Porto 01/03/1969 Fonte: b) O Jornal de Notícias 01/03/1969 e c) Diário de Notícias 02/03/1969 
 

Figura 2.6 - Danos observados no distrito de Coimbra (Adaptado de [6]) 

2.3.10 Distrito de Aveiro 

Neste distrito os danos resumem-se na abertura de fendas em algumas habitações, no colapso, total 

ou parcial, de elementos salientes como chaminés, platibandas e ornamentos, na queda de estuques 

e, ainda, na existência de loiças e vidros partidos. Em Ancas (Anadia), ocorreu o colapso de um edifício.  

Algumas Igrejas foram igualmente atingidas. Na Igreja da Misericórdia é mencionada a abertura de 

uma fenda por cima do arco do altar-mor. Em Oliveira de Azeméis, na Igreja de São Martinho da 

Gândara caiu a cruz e na Capela de São Silvestre registaram-se fendas acentuadas na capela-mor e 

na torre. Na mesma localidade cita-se ainda o colapso parcial da torre da Capela de São Lourenço de 

Vilar. Em Oliveira do Barro, a torre da Igreja Matriz sofreu estragos assim como em Mamarrosa, cuja 

Igreja apresentava algumas fendas. Em Arouca, a Capela da Santa Casa da Misericórdia abriu uma 

fenda extensa numa das paredes e em Talhadas, na Igreja Matriz, designada Igreja de São Mamede, 

abateram três pedras, sendo que duas foram no exterior e uma no interior. Refere-se a abertura de 

pequenas fendas na Igreja Matriz de Mogofores, em Anadia e, por último, danos na Capela de Santo 

António em Ovar. Abateram as cruzes de pedra e as cornijas e verificou-se a abertura de fendas nas 

paredes do coro.  

Sever-do-Vouga, Castelo de Paiva e Espinho são algumas das localidades onde não há registo da 

existência de estragos materiais. 

2.3.11 Distrito de Viseu 

Foram inúmeras as localidades onde não existe registo de grandes danos materiais como 

consequência do sismo. Os danos resumem-se na abertura de fendas em alguns edifícios. 

2.3.12 Distrito da Guarda 

O sismo fez-se sentir sem grandes consequências materiais, incidindo, essencialmente, na abertura de 

fendas em alguns edifícios. Na localidade de Manteigas, contudo, refere-se o colapso de algumas 

habitações, de construção mais antiga, e outras que ficaram danificadas.  

Sabugal, Trancoso, Celorico da Beira e Caldelas são algumas das localidades onde não há registo da 

existência de estragos. 
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2.3.13 Distrito do Porto 

Neste distrito há apenas a registar o colapso de ornamentos na Cadeia Civil do Porto, cujo dano pode 

ser observado na Figura 2.7, a abertura de fendas e a queda de estuques em algumas habitações. 

Refere-se, no entanto, a existência de um edifício parcialmente abatido em Trofa.  

 

(a) Deformação na cornija da Cadeia Civil do Porto 

Fonte: O Século 01/03/1969 

 

(b) Colapso de ornamentos na Cadeia Civil do Porto 

Fonte: O Comércio do Porto 01/03/1969 
 

Figura 2.7 - Danos observados na Cadeia Civil do Porto (Adaptado de [6]) 
 

Algumas localidades onde não há registo de danos materiais são Santo Tiro, Vila do Conde, Paços de 

Ferreira e Póvoa de Varzim. 

2.3.14 Distrito de Vila Real 

Não foram registados danos materiais de grande vulto como consequência do sismo, mencionando-se 

apenas o pânico sentido pela população.  

Contudo, na localidade de Campeã, algumas habitações abriram fendas e ocorreu o colapso de 

elementos salientes como chaminés. 

2.3.15 Distrito de Bragança 

Neste distrito apenas se verificou o pânico na população, não existindo registo de danos materiais como 

consequência do sismo.  

2.3.16 Distrito de Braga 

O sismo provocou apenas o pânico na população, não existindo registo de danos materiais de grande 

vulto como consequência do sismo: apenas a existência de alguns vidros de janelas e portas partidos 

e a abertura de fendas em alguns edifícios de construção mais antiga são mencionados. 

Em Póvoa de Lanhoso, na localidade de Valdemil, refere-se o colapso de um barracão de arrecadação 

de lenha. 

2.3.17 Distrito de Viana do Castelo 

Não existe registo de danos materiais de grande vulto como consequência do sismo, verificando-se 

apenas o pânico na população. Contudo, na praia de Cabedelo, refere-se a abertura de fendas nas 

paredes de algumas habitações, o colapso parcial de alguns tectos e vidros partidos. 

Em Valença do Minho, a Igreja de Santo Estevão foi afectada, tendo abatido as cruzes e as pirâmides.  
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2.3.18 Distrito de Faro 

Este foi, sem dúvida, o distrito mais afectado. Ocorreu o colapso, total ou parcial, de inúmeros edifícios, 

chaminés, platibandas, paredes e ornamentos e a abertura de extensas fendas (interiores e exteriores).  

As zonas mais afectadas correspondem às localidades de Silves, Fuseta, Lagos, Tavira, Castro Marim, 

Portimão, Faro, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António, Fonte de Louseiros, Bensafrim, Loulé, 

Aljezur, Barão de São Miguel, Barão de São João, Armação de Pêra, Monchique e Albufeira. De facto, 

em Fonte de Louseiros, das dezasseis habitações ali existentes apenas uma sobreviveu, embora 

bastante afectada. Em Bensafrim regista-se o colapso de mais de 50 habitações e em Vila do Bispo 

70% das habitações encontravam-se bastante danificadas [6]. Inúmeros foram os edifícios públicos, 

monumentos e Igrejas afectados ao longo deste distrito. 

A análise detalhada dos referidos efeitos ocorridos neste distrito será retractada no capítulo seguinte. 

Na Figura 2.8 apresentam-se alguns danos sofridos neste distrito. 

 
 

 

(a) Fábrica de gelo em Faro onde 

ocorreu o colapso de pavimentos  

Fonte: O Século Ilustrado 08/03/1969 

(b) Fonte de Louseiros onde ocorreu o 

colapso de diversas habitações  

Fonte: O Século Ilustrado 08/03/1969 

(c) Colapso parcial de uma habitação 

em Bensafrim  

Fonte: Vida Mundial 07/03/1969 

Figura 2.8 - Danos observados no distrito de Faro (Adaptado de [6]) 

2.4 Danos colaterais 

Os danos colaterais que podem ocorrer como consequência de um sismo são os tsunamis, as 

inundações, os incêndios, as avalanches, os deslizamentos de terra e lama, a liquefação do solo, entre 

outros [19]. São consequências que podem provocar graves danos na população e nas estruturas.  

Relativamente aos danos colaterais observados em Portugal Continental, estes ocorreram com maior 

incidência na zona sul do país.  

Na localidade de Longueiras, no concelho de Odemira do distrito de Beja, verificou-se a abertura de 

fendas no solo. Foi igualmente observado o deslizamento de terras nos taludes existentes na estrada 

que segue de Odemira para Vila do Bispo. Nesta extensão verificou-se um aumento da frequência e 

intensidade deste fenómeno com destaque no troço final. Foi ainda observada a abertura de extensas 

fendas no solo num caminho existente entre Bensafrim e a propriedade de Corte do Bispo, no distrito 

de Faro, assim como na localidade de Manteigas, no distrito da Guarda [20]. 

Na Praia de Gambozinos, em Sagres no distrito de Faro, como é possível observar na Figura 2.9, 

ocorreu a queda de blocos rochosos. O mesmo ocorreu na Praia de D. Ana, em Lagos, fenómeno 

verificado na Figura 2.10, mas em menor dimensão [20]. 
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Figura 2.9 – Queda de blocos na Praia de Gambozinos 

em Sagres, no distrito de Faro (Adaptado de [20]) 

Figura 2.10 - Queda de blocos na Praia de D. Ana 

em Lagos, no distrito de Faro (Adaptado de [20]) 

 

Ainda no mesmo distrito, em Armação de Pêra, ocorreu a queda de 15 a 20 metros de blocos rochosos 

na extremidade da falésia da região [20]. Este fenómeno também foi observado em Portimão e na 

Trafaria, no distrito de Setúbal. Na primeira localidade, como já foi referido anteriormente, ocorreu a 

queda de blocos rochosos como consequência da fragmentação de uma rocha e na segunda 

localidade, um bloco rochoso desprendeu-se do alto da falésia, destruindo parcialmente as instalações 

de uma fábrica de tecidos (O Século 01/03/1969, [6]), como se ilustra na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Danos na cobertura da fábrica de tecidos de Trafaria (Adaptado de Diário de Notícias 01/03/1969, 

[6]) 

Em Lisboa, do que foi possível apurar, é citado o deslizamento de terras na Quinta do Narigão, na 

freguesia de São João de Brito, o que colocou em risco inúmeras barracas que aí se localizavam [21]. 

2.5 Carta de Isossistas em 1969 

Em Portugal, na época em estudo, a atribuição de intensidades era baseada na Escala de Intensidades 

de Wood e Neumann de 1931, vulgarmente conhecida como Escala de Mercalli Modificada (MM 31). 

A 3 Março de 1969, Mário Trêpa [20], do Serviço Metereológico Nacional (agora Instituto do Mar e 

Atmosfera) partiu de Lisboa e dirigiu-se a inúmeras províncias do Alentejo e Algarve com o intuito de 

produzir um relatório referente aos efeitos sentidos durante o sismo, propondo uma carta de isossistas 

para a Península Ibérica. 
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Posteriormente, ainda no mesmo ano, num estudo publicado por Alfredo Mendes [22], uma nova carta 

de isossistas referente apenas a Portugal Continental é apresentada. Foram realizadas algumas 

alterações às intensidades anteriormente atribuídas, nomeadamente nas regiões sul do continente. 

Mendes [22] sugere assim a atribuição de uma intensidade de VIII apenas para o Cabo de S. Vicente 

ao passo que Trêpa [20] propõe uma área mais ampla com a mesma intensidade, abrangendo Aljezur, 

Vila do Bispo, Sagres e Bensafrim. Já em 1982, num estudo publicado por Julio Mezcua Rodrigues 

[23], a intensidade máxima atribuída para a zona sul de Portugal Continental é de VII. Em Espanha a 

atribuição de intensidades era baseada na Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK), criada em 

1964. 

As diferenças nas intensidades atribuídas podem ser consultadas na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Carta de isossistas propostas por Mendes [22] (verde), Trêpa [20] (vermelho) e Mezcua [23] 

(laranja) (Adaptado de [7]) 

Outros autores, ao longo dos anos, foram propondo novas cartas de isossistas referentes ao sismo de 

1969. Porém, não apresentam alterações significativas aos dados anteriormente expostos.  

Nesta dissertação, irão ser calculadas intensidades para os distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, 

seguindo-se da sua comparação com as da Figura 2.12.  
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3 Análise e Tratamento da Informação Recolhida 

Nesta fase, com o registo de danos observados em cada distrito, começou-se por separar os danos 

referentes aos edifícios particulares, Igrejas e edifícios públicos/monumentos.  

O objectivo prende-se em analisar os danos sofridos em cada edifício e classificá-los com o intuito de 

obter o Mapa de Intensidades Macrossísmicas, com recurso ao programa ArcGIS [12]. A classificação 

dos danos será realizada de acordo com a EMS-98 (Escala Macrossísmica Europeia de 1998) [3], cuja 

metodologia será descrita no subcapítulo seguinte. 

Consequentemente, foi necessário classificar a tipologia construtiva da fachada de cada edifício. Esta 

classificação incide nas fachadas dos edifícios devido à dificuldade de classificar a estrutura apenas 

acedendo a imagens da mesma. No que diz respeito às Igrejas e monumentos, visto que se trata de 

estruturas classificadas como património nacional foi possível obter as informações estruturais através 

do SIPA [24].  

As coordenadas dos edifícios analisados foram obtidas com recurso ao programa Google Earth Pro 

[25] e o sistema de coordenadas geográficas utilizado nos mapas que serão apresentados é o WGS84 

(World Geodetic System de 1984). 
 

3.1 Escala Macrossísmica Europeia (EMS-98) 

Para proceder à construção do Mapa de Intensidades Macrossísmicas é necessário, primeiramente, 

classificar os danos sofridos nas estruturas em estudo. Para tal, recorreu-se à escala EMS-98 [3] que 

permite, consoante a tipologia construtiva de cada edifício, associar um índice de vulnerabilidade e um 

grau de dano.  

No entanto, a atribuição de intensidades não deve ser feita apenas em relação aos danos observados 

nas edificações, mas também com recurso a outros factores como: a descrição da própria população, 

dado que à medida que a intensidade aumenta maior é o número de pessoas (ou animais) que sentem 

o sismo; vibração observada nos objectos domésticos nas habitações e as consequências que ocorrem 

na própria natureza [3]. 

Em relação aos edifícios é fundamental analisar tanto o número de habitações danificadas como as 

que não sofreram qualquer dano. Consequentemente, torna-se necessário recorrer aos 

recenseamentos existentes na época em estudo, com o intuito de obter o número total de edifícios no 

local em análise. Esta informação permite obter uma percentagem de edifícios danificados de forma a 

aplicar as definições de quantidade (“poucos”, “muitos” e “maioria”) que se encontram descritas na 

EMS-98 [3] (ver Figura 3.1). As percentagens serão diferentes consoante a área considerada para a 

análise. Para a presente dissertação procurou-se, sempre que possível, analisar as consequências 

sofridas nas edificações em termos de freguesias e concelhos. 

 

Figura 3.1 - Definição da gama de valores para cada um dos níveis de quantidade (Adaptado de [3])  

A descrição das diferentes classes de vulnerabilidade definidas na EMS-98 [3] assim como a 

classificação dos danos no edificado encontra-se descrita nos subcapítulos seguintes. 
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3.1.1 Classes de Vulnerabilidade 

As classes de vulnerabilidade têm como objectivo diferenciar o comportamento dos edifícios aquando 

da ocorrência de um sismo, sendo mais ou menos vulneráveis, consoante as suas características 

estruturais.  

Consequentemente, a escala EMS-98 [3] propõe seis classes decrescentes de vulnerabilidade (A a F) 

consoante o tipo de estrutura em causa e que se apresentam na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Classe de Vulnerabilidade para cada tipo de tipologia construtiva segunda a EMS-98 (Adaptado de 

[3]) 

Tipo de Estrutura 
Classe de Vulnerabilidade 

A B C D E F 

A
lv

e
n

a
ri

a
 

Alvenaria de pedra irregular e solta       

Adobe       

Alvenaria de pedra (aparelhada)       

Alvenaria de pedra aparelhada (silhares)       

Alvenaria de blocos de betão ou tijolo (não reforçada)       

Alvenaria com pavimentos de betão (Placa)       

Alvenaria reforçada/Alvenaria confinada       

B
e
tã

o
 

Estrutura porticada em betão armado sem concepção 
sismo-resistente 

      

Estrutura porticada em betão armado com concepção 
sismo-resistente moderada 

      

Estrutura porticada em betão armado com concepção 
sismo-resistente elevada 

      

Estrutura de paredes em betão sem concepção 
sismo-resistente 

      

Estruturas de paredes em betão com concepção 
sismo-resistente moderada 

      

Estrutura de paredes com concepção sismo-
resistente elevada 

      

Metálica Estrutura metálica       

Madeira Estrutura de madeira       

    Classe mais provável      Margem menos provável (casos excepcionais)    Margem provável 
 

Importa referir que a vulnerabilidade de uma estrutura não depende única e exclusivamente da sua 

tipologia construtiva, sendo necessário considerar outros factores que se encontram descritos na EMS-

98 [3]: 

- Estado de Conservação e Qualidade: Caso a estrutura apresente um mau estado de conservação 

é expectável que a sua resistência seja mais baixa e, consequentemente, poderá ser necessário baixar 

a classe de vulnerabilidade adoptada. Isto ocorre especialmente em estruturas que já tenham sido 

afectadas por sismos ou em casos em que foi completamente abandonada, existindo uma falta de 

manutenção da mesma. A qualidade dos materiais e mão-de-obra é também um factor que influencia 

a vulnerabilidade da estrutura, uma vez que afectará o seu comportamento na ocorrência de um sismo; 

- Regularidade: Do ponto de vista de resistência ao sismo, quanto mais regular e simétrico for o edifício 

menor será a sua vulnerabilidade; 

- Ductilidade: Este factor está relacionado com a capacidade que uma estrutura tem de dissipar a 

energia proveniente do sismo e ser capaz de controlar os danos localmente ou globalmente consoante 

o tipo de construção; 
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- Posição: A posição em que se encontra o edifício também influencia a sua vulnerabilidade sísmica. 

No meio urbano, em que as construções se encontram contíguas, os edifícios que se encontram nos 

cantos (em que um dos lados não está contíguo a outra edificação) são, usualmente, os mais afectados 

dada a irregularidade de rigidezes. Outro factor importante a considerar diz respeito à frequência própria 

de cada edifício. Quando ocorre um sismo, dois edifícios contíguos com frequências diferentes, poderão 

chocar um contra o outro (fenómeno designado de pounding); 

- Reforço: Há que considerar o facto de as estruturas terem sido, posteriormente, reforçadas para 

resistir ao sismo. O reforço poderá aumentar ou diminuir a classe de vulnerabilidade da estrutura. Caso 

o reforço não tenha sido correctamente executado pode colocar em risco a resistência da estrutura e, 

por conseguinte, diminuir a sua classe de vulnerabilidade. Por outro lado, a título de exemplo, poderá 

considerar-se as obras de reabilitação executadas em estruturas de tipologia de alvenaria de pedra 

onde se pretende melhorar o comportamento dos elementos horizontais, substituindo os conhecidos 

pavimentos flexíveis em madeira por pavimentos mais rígidos (como lajes) e onde a classe de 

vulnerabilidade poderá aumentar. É ainda necessário ter em atenção que o recurso apenas a elementos 

fotográficos para a aplicação deste método poderá não ser o mais correcto, dado ser frequente manter-

se a estrutura da fachada. Em consequência, poderá considerar-se uma classe de vulnerabilidade 

inferior à que de facto o edifício apresenta; 

- Importância: A utilização do edifício, o número de andares e o número de utilizadores são também 

factores que influenciam o risco da estrutura, uma vez que é importante averiguar o perigo, tanto para 

os utilizadores como para o ambiente, que o seu colapso apresenta. 

É importante referir que a análise de todos estes factores para a presente dissertação é bastante difícil 

de executar, uma vez que se trata do estudo de um fenómeno que ocorreu há mais de 50 anos e, por 

conseguinte, ter acesso a todas as informações descritas é praticamente impossível.  

3.1.2 Classe de Danos 

Com a tipologia construtiva e a classe de vulnerabilidade atribuída, é possível avaliar os danos sofridos 

pelo edifício ao atribuir uma classe de danos (D1 a D5) consoante o seu grau e extensão.  

Nesta fase é também de extrema importância distinguir o que são danos directos (estruturais e não 

estruturais) e danos indirectos.  

3.1.2.1 Danos Directos 

Os danos directos podem ser classificados como danos estruturais ou danos não estruturais que 

ocorrem directamente nas estruturas edificadas ou infra-estruturas. 

3.1.2.1.1 Danos Directos Estruturais 

Os danos estruturais são danos que ocorrem na estrutura principal provocando o aparecimento de 

fissuração nos pilares ou vigas, o colapso de coberturas, entre outros. Estes danos podem resultar no 

colapso da estrutura e comprometer a segurança dos seus utilizadores, dado que alteraram a sua 

capacidade resistente [19]. São, assim, danos mais gravosos que causam perigosas consequências 

humanas e socioeconómicas.  

3.1.2.1.2 Danos Directos Não Estruturais 

Tal como o nome sugere, trata-se de danos que ocorrem nos elementos não estruturais como, por 

exemplo, em paredes divisórias, tectos falsos, equipamentos mecânicos e electrónicos, chaminés, 
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platibandas, entre outros [19]. Embora este tipo de danos não altere a sua capacidade resistente, pode 

comprometer a segurança dos seus utilizadores para além de elevados prejuízos económicos.  

3.1.2.2 Danos Indirectos 

Os danos indirectos podem ser caracterizados como sendo uma consequência de um acontecimento 

externo que provoca danos na estrutura.  

Na Tabela 3.2 e Tabela 3.3 apresenta-se a classificação dos danos para edifícios de betão armado e 

alvenaria, respectivamente.  

Tabela 3.2 - Classificação de danos em edifícios de betão armado (adaptado de [3]) 

 

Grau 1 (D1): Danos negligenciáveis a leves 

Sem danos estruturais e os danos não estruturais são 

ligeiros 

Fendilhação ligeira no reboco e em paredes divisórias 

 

 

Grau 2 (D2): Danos moderados 

Danos estruturais ligeiros e danos não estruturais moderados 

Fendilhação em colunas, vigas e paredes estruturais 

Paredes divisórias com fendas 

Queda de estuques 

 

 

 

 

Grau 3 (D3): Danos severos 

Danos estruturais moderados e danos não estruturais graves 

Fendilhação em colunas e juntas 

Descasque do recobrimento do betão e encurvadura das 

armaduras comprimidas 

Fendilhação acentuada em paredes divisórias 

 

 

Grau 4 (D4): Danos muito graves 

Danos estruturais graves e danos não estruturais muito 

graves 

Fendilhação muito acentuada em elementos estruturais 

Inclinação e/ou colapso de algumas colunas ou de um piso 

superior 

 

Grau 5 (D5): Destruição 

Danos estruturais muito graves 

Colapso total ou parcial  
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Tabela 3.3 - Classificação de danos em edifícios de alvenaria (Adaptado de [19]) 

 

Grau 1 (D1): Danos negligenciáveis a leves 

Sem danos estruturais e os danos não estruturais são ligeiros 

Fendilhação em poucas paredes de alvenaria e não apenas do reboco. 

Pequenas fissuras junto às janelas e portas ≤ 1 mm sem expulsão do 

material 

Fissuras horizontais entre paredes ou entre pisos com deslocamentos muito 

pequenos (≈ 1 mm) 

Queda de alguns fragmentos de reboco 

Deslocamento de telhas 

Em poucos casos pode ocorrer a queda de pedras soltas que se encontrem 

no topo das construções 

 

Grau 2 (D2): Danos moderados 

Danos estruturais ligeiros e danos não estruturais moderados 

Fendilhação em algumas paredes, junto às janelas e portas até 1 cm 

Deslocamento entre paredes e pavimentos ou paredes e escadas ou entre 

paredes ortogonais 

Queda de rebocos 

Colapso parcial de chaminés 

 

 

 

 

Grau 3 (D3): Danos severos 

Danos estruturais moderados e danos não estruturais graves 

Fendilhação em muitas paredes, junto às janelas e portas até 1.5 cm 

Deslocamentos significativos entre paredes e pavimentos ou paredes e 

escadas ou entre paredes ortogonais 

Queda de elementos não estruturais (divisórias, empenas, etc.) 

Colapso total das chaminés e despreendimento de telhas 

 

Grau 4 (D4): Danos muito graves 

Danos estruturais graves e danos não estruturais muito graves 

Queda de telhados e pavimentos 

Fendilhação muito acentuada nas paredes 

 

Grau 5 (D5): Destruição 

Danos estruturais muito graves 

Colapso total ou parcial 

 

3.2 Distrito de Lisboa 

Como já foi referido, para cada zona em análise, começou-se por separar os danos observados 

segundo 3 categorias: edifícios particulares, Igrejas e edifícios públicos/monumentos.  

A recolha de informação prendeu-se na análise das edições de jornais realizadas na época [6] e das 

chamadas telefónicas efectuadas para o Batalhão Sapadores de Bombeiros, designadas “fitas do 
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tempo” [21], durante o período de 28 de Fevereiro a 31 de Março. No entanto, torna-se necessário 

referir o facto de os danos nas edificações se terem estendido por inúmeros meses, pelo que o número 

de edificações afectadas poderá ser superior ao considerado.  

Foram identificados 909 edifícios particulares, 12 Igrejas e 23 edifícios públicos/monumentos no 

concelho de Lisboa que se encontram descritos nos subcapítulos seguintes. 

3.2.1 Edifícios existentes em 1969 e respectivas classes de vulnerabilidade no concelho de 

Lisboa 

Na época de 1969, segundo o Decreto-Lei nº 46139 de 31 de Dezembro de 1964 [26], o concelho de 

Lisboa encontrava-se dividido em 53 freguesias.  

Para proceder à análise deste concelho é necessário, primeiro que tudo, recolher informações sobre o 

número de edifícios existentes e a sua tipologia durante o ano em estudo.  

Para obter o número de edifícios existentes no ano de 1969, acedeu-se aos Recenseamentos dos anos 

1960 e 1970, nomeadamente o Tomo 1 Volume 2 [27] e o 1º Recenseamento de Habitação [28], 

respectivamente, onde se realizou uma interpolação linear para obter os resultados referentes ao ano 

de 1969. Obteve-se, assim, um total de 72380 edifícios em Lisboa e o número de edifícios em cada 

freguesia pode ser consultado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Estimativa para o número de edifícios existentes no ano de 1969 no concelho de Lisboa 

As freguesias da Ameixoeira, da Charneca e de São Francisco de Xavier não serão contabilizadas na 

presente análise, uma vez que não foi possível obter informações sobre os possíveis danos sofridos.  

No que diz respeito às tipologias construtivas dos edifícios existentes em cada freguesia, com o intuito 

de obter as respectivas classes de vulnerabilidade, é necessário recorrer, uma vez mais, a estimativas 

uma vez que esta informação apenas começou a ser tratada no ano 2001.  

Consequentemente, acedendo aos dados do Recenseamento do ano de 2001 [29] foi possível obter o 

número de edifícios existentes por época e principais materiais utilizados na construção. Os edifícios 

antigos de alvenaria e construção tradicional são assim classificados como tendo (i) Paredes de adobe, 

taipa ou alvenaria solta e (ii) Paredes de alvenaria argamassada sem placa. No que diz respeito aos 

edifícios com elementos de betão armado distinguem-se os edifícios com (iii) Paredes de alvenaria 

argamassada com placa e (iv) Estrutura em Betão Armado.  

Tendo em conta a época em estudo, consultaram-se apenas os edifícios construídos até ao intervalo 

1961-1970 obtendo-se um total de 40413 edifícios (sem contabilizar as freguesias acima referidas). 
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Como é possível observar, este valor é substancialmente inferior ao obtido para o ano de 1969. Caso 

se usasse os valores referidos para o ano de 2001, dado que o número de edifícios com classe de 

vulnerabilidade A, B ou C seria inferior ao que se estima ser o valor expectável para 1969, a intensidade 

obtida para cada freguesia iria aumentar significativamente, o que não seria realista.  

Para obter uma estimativa dos edifícios por tipologia construtiva para o ano de 1969, assumiu-se, à 

priori, que o número de edifícios em betão armado (de classe D) obtido para o ano de 2001 até à época 

de 1961-1970 não sofreria alteração. Assim, o valor de edifícios de classe D adoptado corresponde ao 

valor retirado dos dados referentes ao ano de 2001. Deste modo, começou-se por obter para cada 

freguesia a taxa entre 2001/1969 e a percentagem que cada classe de vulnerabilidade A, B, C ou D, 

representa para a totalidade dos edifícios no ano de 2001, com o intuito de obter o valor estimado para 

o ano em estudo. Posteriormente, foi necessário distribuir o valor em excesso dos edifícios de classe 

D pelas restantes classes, uma vez que, como foi referido, admitiu-se que não sofreram alteração.  

Consequentemente, os edifícios em cada freguesia por classe de vulnerabilidade foram estimados com 

recurso à Equação 3.1. 

Ci1969
 = Ci2001

×Taxa2001/1969 + (Destimado − D2001) [
Ci2001

Total2001

(1+
D2001

Total2001

)] (3.1)  

Onde, 

- Ci representa a classe de vulnerabilidade, sendo i = A, B ou C; 

- Total2001 representa os edifícios totais para a freguesia em 2001; 

- Taxa2001/1969 representa a taxa entre os edifícios existentes no ano de 2001 e no ano de 1969 para 

cada freguesia; 

- D2001 representa o valor obtido para a classe de vulnerabilidade D no ano de 2001; 

- Destimado representa o valor estimado para o ano de 1969, obtido com o auxílio da Equação 3.2. 

Destimado = D2001×Taxa2001/1969 (3.2)  

Este método foi aplicado para cada freguesia separadamente. Na Figura 3.3 apresenta-se o valor total 

de edifícios obtidos no concelho de Lisboa em função da sua classe de vulnerabilidade para o ano de 

1969.  

 

Figura 3.3 – Estimativa para o número total de edifícios existentes em 1969 por classes de vulnerabilidade no 

concelho de Lisboa 

A metodologia adoptada para a atribuição da classe de vulnerabilidade em função da tipologia 

construtiva do edifício danificado encontra-se descrita nos subcapítulos seguintes.  

3.2.2 Tipologias Construtivas 

No que diz respeito às tipologias construtivas que existiam em Lisboa no ano de 1969, estas resumem-

se em alvenaria de pedra, betão e madeira. No que diz respeito aos edifícios de alvenaria de pedra 
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tem-se edifícios Pré-Pombalinos (edifícios que resistiram ao sismo que ocorreu em 1755), Pombalinos, 

Gaioleiros e Mistos (os designados edifícios Placa).  

Para atribuir a classe de vulnerabilidade assim como o grau de dano em cada edifício é necessário 

distinguir as diferentes características existentes em cada tipologia.  

3.2.2.1 Habitações em Madeira 

Em termos de edifícios de tipologia de madeira, pretende-se retratar as construções, frequentemente 

clandestinas, de bairros sociais existentes na época. As casas “abarracadas” poderiam ser estruturas 

pré-fabricadas de madeira sobre a qual assentavam placas de fibrocimento ou, em zonas mais 

precárias e ilegais, feitas de papelão e restos de outros materiais, normalmente em madeira. Outras 

estruturas são os chamados “barracões” utilizados para arrumação de material.  

3.2.2.2 Edifícios Pré-Pombalinos 

Os edifícios Pré-Pombalinos podem ser constituídos por paredes de alvenaria de pedra bem cuidada e 

emparelhada ou por paredes de alvenaria pobres (adobe ou taipa). São caracterizados como tendo um 

pé-direito reduzido, possuindo no máximo 4 pisos [30]. Em termos do Recenseamento de 2001 [29] 

estes encontram-se dentro do grupo (i) Paredes de adobe, taipa ou alvenaria solta. 

Como exemplo de edifícios Pré-Pombalinos tem-se os edifícios com andares de ressalto, cuja tipologia 

pode ser observada na Figura 3.4. Caracterizam-se por serem constituídos por paredes de alvenaria 

de pedra, ao nível do piso térreo, que sustentam os pisos em ressalto. Estes pisos superiores, com 

cerca de dois andares, possuem usualmente nas fachadas exteriores tabiques preenchidos com 

alvenaria mista e o pavimento é em madeira. As paredes divisórias são constituídas por tabiques de 

madeira. As aberturas para o exterior são reduzidas excepto nas paredes com estrutura em madeira 

[31].  

 

Figura 3.4 - Tipologia Pré-Pombalina típica existente num edifício com ressalto (Adaptado de [31]) 

Na Figura 3.5 apresenta-se outra solução Pré-Pombalina. Neste caso, o edifício apresenta uma maior 

capacidade resistente face ao apresentado anteriormente, dado ser constituído por paredes resistentes 

em alvenaria de pedra até à cobertura. Nos pisos inferiores tem-se arcadas em alvenaria de pedra e 

abóbadas de tijolo e as paredes divisórias são constituídas por tabiques de madeira [31].  

Apresenta-se, igualmente, na Figura 3.6 exemplos de alçados característicos desta tipologia. 
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Figura 3.5 - Tipologia Pré-Pombalina típica existente (Adaptado de [31]) 

 

Figura 3.6 - Alçados-tipo de edifícios Pré-Pombalinos (Adaptado de [32]) 

3.2.2.3 Edifícios Pombalinos 

Os edifícios Pombalinos surgiram com a necessidade de reconstruir a cidade de Lisboa após o sismo 

de 1755 e, em termos do Recenseamento de 2001 [29], encontram-se dentro do grupo (ii) Paredes de 

alvenaria argamassada sem placa. Este tipo de edifício tem, usualmente, no máximo 4 pisos (mais 

águas-furtadas) sendo o piso térreo destinado a zonas de comércio ou armazéns e os restantes a 

habitação. Em termos de pé-direito, este tem cerca de 3.70 metros ao nível do piso térreo, sendo mais 

reduzido nos restantes pisos superiores [31]. Em comparação com a tipologia anteriormente 

apresentada as aberturas para o exterior são amplas e numerosas. 

Como é possível observar na Figura 3.7, é caracterizado por ter uma estrutura em “gaiola” (ou frontal 

pombalino) cujo objectivo é melhorar a capacidade da estrutura resistir a acções horizontais (sismo), 

tendo ainda uma boa capacidade para suportar cargas verticais [30]. Esta estrutura aparece apenas 

nas paredes interiores nos pisos acima do piso térreo e é constituída por elementos verticais (prumos), 

horizontais (travessas) e elementos diagonais em madeira, cujo conjunto é conhecido por Cruz de 

Santo André [33]. Os espaços triangulares são preenchidos com alvenaria, ambas as faces da parede 

são rebocadas e as paredes divisórias são constituídas por tabiques em madeira.  

O piso térreo não possui a estrutura em “gaiola” para “evitar (i) que esta pudesse ser atingida pela 

subida por capilaridade das águas subterrâneas da Baixa, e (ii) porque o tecto do piso térreo era 

construído essencialmente por arcos e abóbadas de alvenaria” [34] com função corta-fogo.  
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Figura 3.7 - Tipologia Pombalina típica existente (Adaptado de [31]) 

3.2.2.4 Edifícios Gaioleiros 

Os edifícios Gaioleiros surgiram em meados do século XIX devido, essencialmente, ao aumento da 

procura no mercado imobiliário [35]. Consequentemente, com esta expansão dos núcleos urbanos em 

Lisboa, procurou-se um sistema construtivo mais simples que economizasse simultaneamente tempo 

e dinheiro. Estes edifícios apresentam, assim, um pior desempenho estrutural face às acções 

horizontais (sismo) do que o sistema construtivo anteriormente apresentado [36]. À semelhança da 

tipologia anterior, em termos do Recenseamento de 2001 [29], encontram-se inseridos no grupo (ii) 

Paredes de alvenaria argamassada sem placa. 

Como é possível observar na Figura 3.8 possuem, no máximo, 6 pisos e são constituídos por paredes 

de alvenaria ou tabique em madeira, pavimentos em madeira e paredes exteriores em alvenaria de 

pedra irregular argamassada. As paredes de tabique têm apenas função de compartimentação e as 

paredes de alvenaria, embora seja mais usual terem uma função de parede resistente, podem 

igualmente funcionar como paredes divisórias. Em comparação com a tipologia anteriormente 

apresentada, para além de não existir a estrutura em “gaiola”, o piso térreo não apresenta arcos ou 

abóbadas em alvenaria. A existência de aberturas para o exterior é também ampla e numerosa.  

 

Figura 3.8 - Tipologia Gaioleira típica existente (Adaptado de [31]) 
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3.2.2.5 Edifícios Mistos 

No que diz respeito aos edifícios placa, estes surgem na década 30 do século XX e distinguem-se das 

tipologias anteriores, essencialmente, pela existência de pavimentos em lajes de betão fracamente 

armadas que descarregam directamente nas paredes. Inicialmente, estes pavimentos em lajes de 

betão eram apenas aplicados nas cozinhas, casas de banho, caixa de escadas e varandas tendo, 

progressivamente, substituído totalmente o pavimento em madeira [30].  

No que diz respeito ao Recenseamento de 2001 [29] estes encontram-se inseridos no grupo (iii) 

Paredes de alvenaria argamassada com placa.  

Os edifícios em placa podem ainda dividir-se em edifício de pequeno porte, com 1 a 2 pisos, edifício de 

médio porte, com 3 a 5 pisos, e edifício de grande porte, com 6 ou mais pisos elevados. Em termos de 

configuração em planta podem ainda distinguir-se duas tipologias: tipologia rectangular e tipologia 

“rabo-de-bacalhau”, que consiste na junção de dois corpos rectangulares com o intuito de aumentar a 

zona posterior do edifício [37].  

Na Figura 3.9 é possível observar um exemplo típico da tipologia dos edifícios Placa. 

 

Figura 3.9 - Tipologia de Edifícios de Placa típica existente (Adaptado de [31]) 

3.2.2.6 Edifícios de Betão Armado 

Os edifícios integralmente constituídos em betão armado aparecem nos anos 30 e 40, mas apenas a 

partir da década de 50 é que a sua utilização começa a ganhar mais relevância. Os edifícios em betão 

armado construídos até meados dos anos 60 eram caracterizados por terem entre 6 a 8 pisos, sendo 

constituídos por estruturas porticadas de betão armado, como é possível observar na Figura 3.10, 

preenchidas na periferia por paredes duplas de alvenaria de tijolo e paredes divisórias também em 

alvenaria [30]. Para a presente dissertação, estes primeiros edifícios em betão armado serão 

designados como Edifícios de Betão de 1ª Época.  

A partir de 1958, com a criação do Regulamento da Segurança das Construções Contra os Sismos 

(RSCCS) [38] e em conjunto com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) [39] é 

implantado em Portugal as primeiras normas regulamentares para a execução de projectos de 

estruturas considerando a acção sísmica. Contudo, alguns anos mais tarde, em 1961, o RSCCS foi 

rescindido sendo aprovado no mesmo ano, a 18 de Novembro, o Regulamento de Solicitações em 

Edifícios e Pontes (RSEP) [40][41].  
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Posteriormente, em 1967, é aprovado o Regulamento de Estruturas de Betão Armado (REBA) [42] que 

“integra a moderna filosofia de verificação da segurança em relação aos estados limites” [43]. 

Após os anos 60, a altura média dos edifícios excede os 9 pisos e tem-se a introdução de novos 

elementos para cumprir as exigências de resistência no que concerne às acções sísmicas. 

Nomeadamente, elementos verticais de rigidez elevada (paredes resistentes) cujo intuito é o de 

absorverem as forças horizontais geradas durante um sismo. Em termos de soluções de pavimento, 

surgem novas soluções desde pavimentos de lajes maciças ou pré-fabricadas por vigotas ou 

nervuradas [30]. Estes edifícios serão designados como Edifícios de Betão de 2ª Época.   

 

Figura 3.10 - Tipologia de Betão Armado típica existente (Adaptado de [31]) 

3.2.2.7 Classes de vulnerabilidade atribuídas em função da tipologia construtiva dos edifícios  

Com base nas diferentes tipologias acima indicadas, apresentam-se na Tabela 3.4 as classes de 

vulnerabilidade que foram atribuídas para os edifícios em estudo. 

Tabela 3.4 - Classes de vulnerabilidade em função da tipologia construtiva presente no concelho de Lisboa 

 

Refere-se o facto de a classe de vulnerabilidade dos edifícios Pré-Pombalinos ser A (adobe ou taipa) 

ou B (pedra solta), consoante os seus materiais constituintes. Porém, não foram identificados nenhuns 

edifícios desta tipologia com classe de vulnerabilidade A.  

Em relação aos edifícios de Betão Armado, atribui-se a classe de vulnerabilidade C ou D quando se 

trata de edifícios de Betão Armado de 1ª Época ou 2ª Época, respectivamente, visto que os primeiros 

não possuem concepção sismo-resistente.  

Com as classes de vulnerabilidade acima expostas e relembrando as definições de quantidade 

descritas na EMS-98 [3] de “poucos” (entre 0 a 10%), “muitos” (entre 11 a 50%) e “a maioria” (entre 51 

e 100%), torna-se possível criar matrizes de probabilidade de dano em função da classe de 

vulnerabilidade atribuída como se ilustra Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Matrizes de probabilidade de dano em função da classe de vulnerabilidade segundo o que se 

encontra descrito na EMS-98 [3] 

 

Os procedimentos adoptados para cada edifício avaliado encontram-se expostos nos subcapítulos 

seguintes. 

3.2.3 Edifícios Particulares analisados no concelho de Lisboa 

Nesta fase, importa referir a dificuldade em aceder imagens que descrevessem os danos ocorridos em 

cada edifício, pelo que, frequentemente, se recorreu ao Google Maps [44] para atribuir a tipologia 

construtiva assim como outros factores, nomeadamente, o seu tipo de utilização ou número de andares. 

Quando se observou que o edifício representado era relativamente recente, procurou-se analisar as 

tipologias dos edifícios adjacentes o que diminui o rigor do processo e há que ter isso em consideração. 

Sempre que possível tentou-se averiguar se seria possível aceder a fotografias antigas nos respectivos 

locais em que o edifício se encontrava.  

Toda esta fase de atribuição de intensidades trata-se de uma estimativa e depende da percepção ou 

sensibilidade do avaliador que se encontra a fazer a análise quando classifica o respectivo dano. 
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Consequentemente, é necessária a recolha do máximo de informação possível para que a classificação 

seja o mais exacta possível.  

Outro problema encontrado nesta fase foi a escassa informação na descrição dos danos em cada 

edifício. Inúmeras são as descrições que referem apenas “Abertura de fendas”, “Danos na chaminé”, 

entre outros exemplos. Deste modo, dado que não existe informação mais completa, nomeadamente 

em termos de extensão e largura das fendas, se a chaminé abateu ou foi apeada ou descrições do que 

se observou no exterior e interior do edifício em elementos estruturais e não estruturais, a atribuição da 

classificação dos danos através da escala EMS-98 [3] torna-se bastante difícil, sendo necessário ser o 

mais coerente possível ao longo deste procedimento.  

Dito isto, nesta fase procurar-se-á explicar pormenorizadamente todos os pressupostos adoptados em 

relação às dificuldades referidas anteriormente. 

3.2.3.1 Atribuição da classe de vulnerabilidade e do grau de dano nos edifícios analisados do 

concelho de Lisboa 

Como já foi referido, foram analisados 909 edifícios no concelho de Lisboa. Dentro destes, foram 

identificados 903 danos directos estruturais e não estruturais e 6 danos indirectos ou colaterais.  

Em relação aos edifícios que sofreram danos directos, apresenta-se na Tabela 3.6 o número de 

edifícios totais atingidos em função da sua tipologia construtiva e na Tabela 3.7 em função da sua 

classe de vulnerabilidade. 

Tabela 3.6 - Número de edifícios atingidos em função da sua tipologia construtiva no concelho de Lisboa 

 

Tabela 3.7 - Número de edifícios atingidos em função da sua classe de vulnerabilidade no concelho de Lisboa 

 

Os principais danos ocorridos no concelho de Lisboa, por freguesias, para a amostra em estudo podem 

ser consultados no Anexo B. Obteve-se um registo total de 1286 ocorrências, onde a maior incidência 

diz respeito a danos nas chaminés e na abertura de fendas. A localização dos danos encontram-se 

expostos nos mapas da Figura 3.11 e Figura 3.12.  

Dado o elevado número de edifícios afectados, apenas irá ser apresentado um exemplo, por tipologia 

construtiva, da metodologia adoptada para a classificação das respectivas classes de vulnerabilidade 

e graus de dano.  
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Figura 3.11 – Mapa com os principais danos ocorridos no concelho de Lisboa 

 

Figura 3.12 – Mapa “zoom” da Figura 3.11 com os principais danos ocorridos no concelho de Lisboa  

As habitações em madeira mencionadas foram reduzidas. Assume-se, no entanto, que o número de 

habitações que sofreram danos será superior à amostra obtida, dada a fragilidade dos seus materiais 

constituintes e o elevado número existente na época. Na Figura 3.13 apresenta-se um exemplo das 

construções “abarracadas” existentes no Casal Viúva Teles (Casal Ventoso) demolidas nos anos 90.  
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Freguesia: Santo Condestável 

Localização: Casal Viúva Teles nº 57-C 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 1 

Tipologia Construtiva: Madeira 

Descrição dos danos: Barreira oferece perigo de ruir sobre 

as barracas; Desalojadas 2 barracas e 5 precisam de vistoria 

Classe de Vulnerabilidade: A 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de [45] 

Figura 3.13 - Habitações em Madeira e respectivas características 

Segundo o que foi possível apurar, estas habitações foram construídas com restos de ferro velho, latas 

e tábuas de caixote [45]. Embora não exista informação sobre os danos que efectivamente ocorreram, 

deduz-se que tenham sido extensos uma vez que foi necessário o seu desalojamento. Atribui-se assim 

um grau de dano D4 (Danos Muito Graves). Em relação à descrição “precisam de vistoria”, optou-se 

por atribuir um grau de dano D3 (Danos Severos) sempre que não existia qualquer tipo de informação 

extra. O mesmo sucedeu quando a descrição referia que o edifício apresenta “várias anomalias” ou 

“encontra-se em mau estado”. Isto porque são bastantes as descrições onde estes danos se encontram 

associados ao colapso total ou parcial de chaminés, danos nas coberturas, à abertura de fendas 

acentuadas ou fachadas que ameaçavam colapsar.  

No que diz respeito aos edifícios Pré-Pombalinos, apresentam-se na Figura 3.14 os resultados obtidos 

para um edifício Pré-Pombalino com andar de ressalto.  

 

Freguesia: Castelo 

Localização: Rua do Espírito Santo nº 32 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 2 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Tipologia Construtiva: Pré-Pombalino 

Descrição dos danos: Chaminé e abertura de fendas 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.14 - Edifício Pré-Pombalino, com andar de ressalto, e respectivas características 

Como é possível verificar, a informação disponível refere apenas danos na “chaminé e abertura de 

fendas”. Dado que não existe informação sobre a extensão e dimensão das fendas ou se ocorreu ou 

não o colapso da chaminé, optou-se por inferir que sempre que a descrição refere apenas “chaminé” o 

grau de dano a atribuir será o D3, visto que é elevado o número de descrições que referem o seu 

colapso. No que concerne às fendas, optou-se por atribuir o grau de dano D2 (Danos Moderados). Com 

isto, pretende-se compensar a inflação que poderá estar a ser aplicada ao atribuir o grau D3, 

anteriormente referido. A abertura de fendas pode, igualmente, ocorrer apenas no reboco e pressupõe-

se, em função das diversas descrições observadas, que a fendilhação superior a 1 cm não seria 

recorrente. Apenas se considerou um grau de dano superior quando era referido que o edifício 

apresentava fendilhação acentuada ou quando existia uma descrição dos elementos onde esta era 

observada.  
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Na Figura 3.15 apresenta-se outro exemplo de danos num edifício Pré-Pombalino. Atribui-se o grau de 

dano D3, tal como é sugerido na classe dos danos da EMS-98 [3], para o colapso de elementos não 

estruturais.  

 

Freguesia: Graça 

Localização: Travessa do Monte nº 38 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 2 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Tipologia Construtiva: Pré-Pombalino 

Descrição dos danos: Empena abateu parcialmente 

e outra ameaça ruir 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.15 - Edifício Pré-Pombalino e respectivas características 

Como exemplo de um edifício Pombalino, apresenta-se na Figura 3.16 o Hotel Francfort e as 

respectivas características. Foi atribuído um grau de dano D2 e o mesmo sucedeu quando a descrição 

mencionava que a “chaminé encontra-se em mau estado” ou “danos na platibanda”. Inferiu-se que 

descrevia a existência de fendas ou possível queda de tijolos e não o seu colapso. 

 

Freguesia: Santa Justa 

Localização: Praça D. Pedro IV nº 113 (Rossio) 

Utilização: Hotelaria 

Nº Andares: 4 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Tipologia Construtiva: Pombalino 

Descrição dos danos: 2 chaminés ameaçam ruir; Abertura 

de fendas; Queda de estuque dos tectos dos quartos do 

último piso 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de A Capital 28/02/1969 

[6] 

Figura 3.16 - Edifício Pombalino e respectivas características 

Na Figura 3.17 apresenta-se um edifício Gaioleiro, onde foi atribuído um grau de dano D4. 

 

Freguesia: Anjos 

Localização: Rua Damasceno Monteiro nº 63 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 3 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Tipologia Construtiva: Gaioleiro 

Descrição dos danos: Colapso da chaminé e da cobertura 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.17 – Edifício Gaioleiro e respectivas características 
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Os danos descritos encontram-se inseridos no grau de dano D4, visto que ocorreu o colapso da 

cobertura. Porém, sempre que a descrição refere apenas a existência de “danos na cobertura” ou 

“danos no telhado” optou-se por atribuir um grau de dano D3. Assumiu-se que o colapso total ou parcial 

das chaminés teria provocado danos na cobertura e, por conseguinte, trata-se de uma consequência e 

não de um dano directo no elemento. O grau de dano D4 foi igualmente atribuído sempre que era 

referido que o edifício “oferece perigo de ruir”, “encontra-se em ruínas” ou que ocorreu “inundação por 

fendas”. Pressupõe-se que a fendilhação existente teria de ser suficientemente extensa para ocorrer 

inundação. 

Como exemplo de um edifício Placa tem-se na Figura 3.18 um edifício em “rabo de bacalhau” com a 

atribuição de um grau de dano D3. 

 

Freguesia: São Domingos de Benfica 

Localização: Calçada da Palma de Baixo nº 23 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 5 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Tipologia Construtiva: Placa (“Rabo de Bacalhau”) 

Descrição dos danos: Danos no telhado  

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.18 - Edifício Placa e respectivas características 

Optou-se por atribuir o grau D3, tal como referido anteriormente, devido à escassez de informação 

referente ao tipo de danos que ocorreu na cobertura.  

Para o edifício em Betão Armado de 1ª Época da Figura 3.19, o grau de dano atribuído foi o grau D2.  

 

Freguesia: Anjos 

Localização: Rua Maria nº 21 

Utilização: Habitação e Comércio (R/C) 

Nº Andares: 4 

Tipologia Construtiva: Betão Armado (1ª Época) 

Descrição dos danos: Chaminé/Danos na cobertura 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.19 - Edifício de Betão Armado (1ª Época) e respectivas características 

Tal como já foi referido, assume-se que os danos na cobertura ocorrem devido ao colapso total ou 

parcial das chaminés. Contudo, dado que se trata de um edifício de betão armado com classe de 

vulnerabilidade superior aos exemplos anteriores, optou-se por reduzir um grau na classe de danos.  

No que diz respeito a edifícios de Betão de 2ª Época foi necessário confirmar, sempre que possível, se 

de facto não teriam sido construídos num período posterior à época em estudo. A Figura 3.20 foi 
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retirada na década de 60 o que confirma a sua existência. Tendo em conta todos os pressupostos 

previamente citados, atribuiu-se um grau de dano D2. 

 

Freguesia: São João de Brito 

Localização: Av. Estados Unidos da América nº 46 

Utilização: Habitação e Comércio (R/C) 

Nº Andares: 10 

Tipologia Construtiva: Betão Armado (2ª Época) 

Descrição dos danos: Chaminé 

Classe de Vulnerabilidade: D 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de [46] 

Figura 3.20 - Edifício de Betão Armado (2ª Época) e respectivas características 

3.2.4 Igrejas analisadas no concelho de Lisboa 

Foram analisadas 12 Igrejas no concelho de Lisboa (consultar Anexo C). Porém, acedendo ao SIPA 

[24], confirma-se que o número de Igrejas atingidas é superior, mas as únicas descrições encontradas 

referem apenas “reparo de estragos causados pelo sismo” ou “danos causados pelo sismo”. Por 

conseguinte, não foi possível a sua consideração na presente dissertação.  

Os danos observados resumem-se na abertura de fendas, no colapso de ornamentos decorativos ou 

estuque pelo que o grau de dano varia entre D2 e D3, consoante a severidade dos estragos.  

Na Figura 3.21 encontra-se a Igreja da Nossa Senhora da Luz. O grau atribuído foi um grau de dano 

D2 uma vez que a principal consequência se deve a fendilhação já existente. Todas as Igrejas em 

estudo possuem uma classe de vulnerabilidade C, pois são constituídas por alvenaria de pedra 

emparelhada e cuidada, o que aumenta a sua classe. 

 

 

Identificação: Igreja da Nossa Senhora da Luz 

Freguesia: Carnide 

Localização: Rua da Fonte nº 2 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (estrutura em cantaria de 

calcário lioz ou em alvenaria calcária) 

Construção: Séc. XVI 

Altura: 24 metros 

Descrição dos danos: Alargamento de uma fenda já 

existente (desde 1924) numa das paredes e abertura de 

novas fendas; Queda de pedras e estuque no interior 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de Diário de Notícias 

01/03/1969 [6]  

Figura 3.21 – Igreja da Nossa Senhora da Luz e respectivas características 

A Igreja de São Domingos, representada na Figura 3.22, apresenta, igualmente, um grau de dano D2.  
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(a) 

 

(b) 

Identificação: Igreja de São Domingos 

Freguesia: Santa Justa 

Localização: Largo de São Domingos 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (estrutura em cantaria de 

calcário) 

Construção: Séc. XVI 

Altura: 32 metros 

Descrição dos danos: Abertura de fendas laterais na cornija 

presente na frontaria da Igreja; Dois brasões de pedra 

ameaçam ruir 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de Flama 07/03/1969 [6]  

Figura 3.22 - Igreja de São Domingos e respectivas características 

Os principais danos nas Igrejas podem ser observados na Figura 3.23. Verifica-se que, 

aproximadamente, 67% das Igrejas atingidas apresenta uma classe de danos de grau D2 (Dano 

Moderado) e a maior incidência de danos diz respeito à abertura de fendas (cerca de 31%). 

 

Figura 3.23 - Principais danos e respectivos graus de dano observados nas Igrejas do concelho de Lisboa 

3.2.5 Edifícios Públicos/Monumentos analisados no concelho de Lisboa 

Como referido anteriormente, foi possível recolher informação sobre os danos sofridos em 23 edifícios 

públicos/monumentos (consultar Anexo D). Porém, apenas 21 foram contabilizados para a atribuição 

da intensidade, dado que não se encontram incluídos na informação recolhida sobre o número de 

edifícios existentes em Lisboa. Os dois excluídos dizem respeito à estátua de D. José I, que 

apresentava fendas, e o estádio da Luz, que abriu fendas nas juntas de sustentação e apresentava 

cerca de 30 vidros partidos. 

Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos dos danos observados e a respectiva classificação. 

O edifício Paços do Concelho, da Câmara Municipal de Lisboa, foi um dos edifícios públicos que 

apresentava mais estragos. Este edifício tinha sido reconstruído entre 1865-1880 devido a um incêndio 

em 1863. Posteriormente, em 1996 voltou a sofrer da mesma consequência tendo sido necessário 

reconstruir o último piso e a cobertura. Deste modo, apresenta, actualmente, betão no piso superior. 

No entanto, à data do sismo, infere-se que a sua tipologia seria de alvenaria de pedra mista com 
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cantaria em calcário lioz [47]. Como se verificou a queda de pavimentos e fendilhação extensa em 

alguns compartimentos atribuiu-se o grau de dano D4. 

As suas informações podem ser consultadas na Figura 3.24. 

 

(a)  

 

(b) Execução de reparações  

Identificação: Edifício Paços do Concelho  

Freguesia: São Nicolau 

Localização: Praça do Município 

Utilização: Política e Administrativa 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (cantaria de calcário lioz) 

Construção: Séc. XIX 

Descrição dos danos: Abertura de fendas na escadaria, no 

átrio nobre, na sala do secretário da presidência, na sala 

dos vereadores e no salão nobre; Queda de 11 m2 de 

estuque que destruiu um lustre de Baccarat; Na escadaria, 

todas as colunas quadrangulares de mármore foram 

lascadas e as juntas dos plintos deram de si; Abertura de 

fendas em alguns quadros e ornamentos; No 2º piso 

verificou-se o colapso dos tectos em três salas de serviço 

de pessoal 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de (a) [44] e (b) Diário 

de Notícias 09/03/1969 [6]  

Figura 3.24 - Edifício Paços do Concelho e respectivas características 

O Palácio da Ajuda, classificado como Monumento Nacional e representado na Figura 3.25, também 

se apresentava danificado. Tendo em conta os danos descritos foi atribuído um grau de dano D2.  

   
(a) 

 

 (b) 

 

Identificação: Palácio da Ajuda  

Freguesia: Ajuda 

Localização: Largo da Ajuda 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (cantaria de calcário) 

Construção: Séc. XVIII/XIX 

Descrição dos danos: Queda de duas esculturas 

centrais na frontaria do torreão sul, danificando o 

pavimento; Abertura de uma fenda na sala D. João V 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de (a) [48] e (b) O 

Comércio do Porto 01/03/1969 [6] 

Figura 3.25 - Palácio da Ajuda e respectivas características 



38 

 

Um outro edifício que sofreu importantes estragos foi o Hospital de São José, tendo sido necessário 

evacuar os utentes. Os maiores danos centraram-se essencialmente nos serviços 3 (nomeadamente 

na sala 1, de cirurgia geral e fracturas, e na sala de operações), 5 (sala 1, de ortopedia e fracturas) e 9 

(salas 1 e 2). Refere-se a abertura de fendas muito acentuadas nas paredes e nos tectos, tendo alguns 

destes colapsado parcialmente. A queda de estuque foi substancial, sendo possível observar as 

estruturas dos pavimentos. É ainda citado o colapso de pedras, com um peso aproximado de 5kg, 

assim como de telhas e tijolos. No entanto, existiam alguns danos anteriores ao sismo, nomeadamente 

no serviço 9 que já apresentava fendilhação. Dado a severidade dos danos foi atribuído um grau de 

dano D4 e alguns dos seus efeitos podem ser observados na Figura 3.26. 

As suas características encontram-se na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 - Características do Hospital de São José 

 

 

(a) Fendilhação nos tectos (Diário da Manhã 01/03/1969) 

 

(b) Fendilhação na sala 2 do serviço 9 (Diário de Notícias 

01/03/1969) 

 

(b) Ala do hospital que foi necessário evacuar correspondente ao sector 9 (A Capital 01/03/1969) 

Figura 3.26 - Hospital de São José e alguns dos danos observados (Adaptado de [6]) 

Por último, refere-se o Palácio Caldas. O colapso dos seus elementos atingiu e destruiu sete viaturas 

que se encontravam estacionadas no local. Para este edifício foi atribuído o grau de dano D3 e as suas 

características podem ser observadas na Figura 3.27. 
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(a) 

 

(b) 

Identificação: Palácio Caldas  

Freguesia: São Cristóvão e São Lourenço 

Localização: Rua de São Mamede nº 8 a 18 

Tipologia: Alvenaria de Pedra 

Construção: Séc. XVIII 

Descrição dos danos: Colapso de 18 m de cimalha que 

arrastou cerca de 25 m do gradeamento da varanda do 3º 

piso 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de (a) O Jornal de 

Notícias 01/03/1969 [6] e (b) República 28/02/1969 [6] 

Figura 3.27 – Palácio Caldas e respectivas características 

Os principais danos nesta categoria podem ser observados na Figura 3.28, assim como as classes de 

vulnerabilidade atingidas e os graus de dano correspondentes. 

 

Figura 3.28 – Principais danos e graus de dano atribuídos em função da classe de vulnerabilidade nos edifícios 

públicos/monumentos atingidos no concelho de Lisboa 

Como é possível observar, cerca de 43% corresponde a danos de grau D3 (Danos Severos), 29% 

corresponde a grau D2 (Danos Moderados) e 19% corresponde a grau D4 (Danos Muito Graves). A 

maior incidência de danos corresponde à abertura de fendas (cerca de 39%) e a classe de 

vulnerabilidade mais atingida corresponde à classe de vulnerabilidade B (cerca de 71% dos edifícios 

públicos e monumentos atingidos).  

3.2.6 Estimativa da Intensidade Macrossísmica para as freguesias no concelho de Lisboa 

A classificação do grau de dano observado, para cada classe de vulnerabilidade identificada, permite 

estimar a intensidade macrossísmica através da aplicação das definições de quantidade (“poucos, 

“alguns” e “a maioria”) referida anteriormente.  

O número de classes de vulnerabilidade totais atingidas em função do grau de dano atribuído encontra-

se exposto na Figura 3.29. 
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Figura 3.29 - Classes de vulnerabilidade atingidas e respectivos graus de dano para o concelho de Lisboa 

Dentro das classes de vulnerabilidade identificadas, observa-se que a maior incidência de danos ocorre 

em estruturas com classe de vulnerabilidade B (correspondente a cerca de 83% da amostra em estudo). 

Os edifícios de Betão Armado apresentam danos ligeiros a moderados, nunca apresentando um grau 

de dano superior a D2, representando apenas cerca de 3% da amostra em estudo.  

Na Figura 3.30 apresenta-se as tipologias construtivas com classe de vulnerabilidade B e os 

respectivos graus de dano atribuídos. Verifica-se que, dentro desta classe, 54% correspondem a 

edifícios Pombalinos, 34% a edifícios Gaioleiros e 12% a edifícios Pré-Pombalinos. Globalmente, a 

maior incidência de danos corresponde a um grau D3 (cerca de 64%) o que está de acordo com o 

elevado número de chaminés abatidas. Os danos correspondentes a um grau D4 representam apenas 

5% da amostra.  

 

Figura 3.30 - Grau de dano por tipologia construtiva (classe de vulnerabilidade B) no concelho de Lisboa 

Na Tabela 3.9 apresenta-se a metodologia adoptada para a atribuição de intensidade na freguesia de 

Anjos. O valor de intensidade é atribuído com recurso às matrizes de probabilidade de dano da Tabela 

3.5 presente no subcapítulo 3.2.2.7. Isto é, com definição de “poucos D2, poucos D3 e poucos D4” 

obtida para uma classe de vulnerabilidade B, infere-se que o valor de intensidade se encontra entre VI 

e VIII. Nos edifícios de classe de vulnerabilidade C o valor de intensidade encontra-se entre VII e IX. 

Consequentemente, verifica-se que a intensidade da freguesia de Anjos se encontra compreendida 

entre os valores VII e VIII. Para a presente dissertação, considerou-se que o melhor ajuste é dado pela 

escolha do menor valor do intervalo o que, para esta freguesia, corresponde a uma intensidade de VII.  
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Tabela 3.9 - Valor final de intensidade para a freguesia de Anjos 

 

A Figura 3.31 apresenta o mapa de isossistas obtido para as freguesias do concelho de Lisboa e no 

Anexo E é possível consultar os valores de intensidades atribuídos a cada freguesia.  

Através dos dados expostos, atribui-se uma intensidade de VI para o concelho de Lisboa. 

 

Figura 3.31 - Mapa de Isossistas obtido a partir da classificação EMS-98 [3] para cada freguesia analisada no 

concelho de Lisboa 

No que diz respeito às restantes localidades pertencentes ao distrito de Lisboa, não foi possível recolher 

informações suficientes sobre a totalidade de edifícios atingidos. No entanto, apresenta-se na Tabela 

3.10 o resumo das descrições recolhidas. 
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Tabela 3.10 - Algumas informações sobre o que foi observado fora do concelho de Lisboa 

 

Na Tabela 3.11 encontram-se as intensidades atribuídas às localidades expostas na Tabela 3.10. 

Porém, é necessário referir que o grau de confiança nesta análise reduz substancialmente. Uma vez 

que não foi possível obter o número total de edifícios afectados nem as respectivas tipologias, tornou-

se necessário aumentar o intervalo de valores considerado. Aplicaram-se as matrizes de probabilidade 

de dano considerando um intervalo de intensidades que englobasse tanto as classes de vulnerabilidade 

A como as classes de vulnerabilidade B. Dado que se conclui que a probabilidade de edifícios atingidos 

com classe superior seja reduzida.  

A título de exemplo, refere-se a metodologia adoptada para a localidade de Alenquer. As descrições 

dos danos sofridos sugerem que a classe de danos a atribuir se encontre entre os graus de dano D3 e 

D4. “Poucos D3” representam uma intensidade de VI para uma classe de vulnerabilidade A ao passo 

que para uma classe de vulnerabilidade B representam uma intensidade VII. Por conseguinte, o 

intervalo encontra-se entre VI-VII. Por outro lado, para “poucos D4” o intervalo encontra-se entre VII-

VIII, para as classes de vulnerabilidade A e B, respectivamente. Obtém-se, assim, uma intensidade 

final de VI.  
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Tabela 3.11 - Intensidades atribuídas para algumas localidades fora do concelho de Lisboa 

 

Com as intensidades acima expostas, apresenta-se na Figura 3.32 o mapa de isossistas obtido para 

cada concelho do distrito de Lisboa.  

 

Figura 3.32 - Mapa de Isossistas obtido a partir da classificação EMS-98 [3] para o distrito de Lisboa 
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3.3 Concelho de Setúbal 

No concelho de Setúbal foi possível analisar 59 edifícios particulares, 7 Igrejas e 6 edifícios 

públicos/monumentos.  

A recolha de informação prendeu-se na análise das edições dos jornais publicados na época [6] e da 

carta de danos fornecida pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros de Setúbal [16].  

3.3.1 Edifícios existentes em 1969 e respectivas classes de vulnerabilidade no concelho de 

Setúbal 

Na época de 1969, segundo o Decreto-Lei nº 46139 de 31 de Dezembro de 1964 [26], o concelho de 

Setúbal encontrava-se dividido em 6 freguesias.  

Para a estimativa do número de edifícios e respectivas tipologias construtivas existentes em cada 

freguesia, utilizou-se o mesmo critério adoptado para o concelho de Lisboa. As tipologias construtivas 

existentes no concelho de Setúbal no ano de 1969 são as anteriormente referidas para o concelho de 

Lisboa: alvenaria de pedra, betão e madeira. Contudo, a definição de Pré-Pombalino, Pombalino e 

Gaioleiro em função da época de construção são difíceis de aplicar fora do contexto de Lisboa. Por 

conseguinte, não se fará esta distinção nos restantes distritos. Os edifícios serão agrupados em termos 

do que se encontra descrito no Recenseamento de 2001 [29].  

Os resultados obtidos para o número de edifícios e respectivas tipologias construtivas existentes em 

1969 encontram-se expostos na Figura 3.33 e na Figura 3.34, respectivamente.  

 

Figura 3.33 - Estimativa para o número de edifícios existentes no ano de 1969 no concelho de Setúbal 

 

Figura 3.34 – Estimativa para o número total de edifícios existentes por classes de vulnerabilidade nas 

freguesias do concelho de Setúbal  

As freguesias de São Lourenço e de São Simão não foram contabilizadas na presente análise, uma 

vez que não foi possível obter informações sobre os possíveis danos sofridos como consequência do 

sismo.  

3.3.2 Edifícios Particulares analisados no concelho de Setúbal 

Nesta fase, mais uma vez, foi necessário recorrer ao Google Maps [44] devido à falta de informação 

fotográfica sobre os danos ocorridos.  

Nos subcapítulos que se seguem apresentam-se os resultados obtidos para este concelho.  
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3.3.2.1 Atribuição da classe de vulnerabilidade e do grau de dano de dano nos edifícios 

analisados no concelho de Setúbal 

Devido à falta de informação nas descrições dos danos ocorridos como consequência do sismo, foi 

necessário considerar que todos estes correspondiam a danos directos estruturais e não estruturais. 

Por conseguinte, apresenta-se na Tabela 3.12 o número de edifícios totais atingidos em função da sua 

classe de vulnerabilidade. 

Tabela 3.12 - Número de edifícios atingidos em função da sua classe de vulnerabilidade no concelho de Setúbal 

 

Os principais danos ocorridos no concelho de Setúbal, por freguesias para a amostra em estudo, podem 

ser consultados na Tabela 3.13. Obteve-se um registo total de 95 ocorrências, onde, à semelhança do 

que se observou no concelho anterior, a maior incidência diz respeito a danos nas chaminés e à 

abertura de fendas. 

Tabela 3.13 - Principais danos observados no concelho de Setúbal 

 

A localização dos danos ilustrados na Tabela 3.13 encontram-se expostos no mapa da Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 - Mapa com os principais danos ocorridos no concelho de Setúbal 
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Na Figura 3.36 apresenta-se um exemplo do que foi observado neste concelho. O grau de dano 

atribuído foi um grau D3 (Danos Severos) devido ao colapso da chaminé e da platibanda do edifício.  

 

Freguesia: São Julião 

Localização: Praça do Bocage 

Utilização: Habitação e Restauração (R/C) 

Nº Andares: 4 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Descrição dos danos: Chaminé e platibanda em ruínas; Destruição 

da esplanada do café “Reno” devido ao colapso da platibanda 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [16] 

Figura 3.36 – Edifício onde se localizava o café “Reno” e respectivas características 

No exemplo que se apresenta na Figura 3.37, era referido que ocorreu o colapso de tectos. Contudo, 

verificou-se que, de facto, aquilo que ocorreu foi o colapso de porções significativas de estuque. Optou-

se, assim, por atribuir um grau de dano D3.  

Importa referir que, frequentemente, a descrição dos danos observados nos edifícios em estudo citava 

apenas que estes se encontravam “danificados”. Para estas situações, inferiu-se que os danos 

poderiam estar relacionados com a abertura de fendas ou danos nas chaminés e platibandas. Por 

conseguinte, optou-se por atribuir um grau de dano D3. O mesmo sucedeu sempre que era referido 

que a “chaminé encontra-se em ruínas” assumindo-se que terá colapsado.  

 

Freguesia: São Julião 

Localização: Avenida Luísa Todi 

Utilização: Restauração e Serviços 

Nº Andares: 4 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra (Placa) 

Descrição dos danos: Colapso de estuque e chaminé; Colapso 

parcial da platibanda e loiça partida; Refere-se que o edifício terá 

“descaído ligeiramente” 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [16] 

Figura 3.37 - Edifício onde se localizava a redacção do jornal "O Setubalense" e o restaurante do Clube Naval 

Setubalense e respectivas características 

Neste concelho, observou-se que os graus de dano variavam entre grau D2 e D3. No entanto, foi 

atribuído um grau de dano D5 a uma habitação em madeira que terá colapsado. São ainda referidos 

danos gravosos em dois moinhos. Estes danos não serão contabilizados na presente análise, visto que 

não foi possível contabilizar o número total de moinhos existentes no ano de 1969.  

3.3.3 Igrejas analisadas no concelho de Setúbal 

Foram analisadas 7 Igrejas no concelho de Setúbal (consultar Anexo F) e os danos observados 

incidem, essencialmente, no colapso de ornamentos decorativos. 

Na Figura 3.38 encontra-se a Igreja Paroquial de São Julião. O grau atribuído foi um grau de dano D2, 

tendo em conta o dano sofrido.  
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(a) 

 

(b) 

Identificação: Igreja Paroquial de São Julião 

Freguesia: São Julião 

Localização: Praça do Bocage 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (estrutura em cantaria) 

Construção: Séc. XVI/Séc. XVIII 

Altura: 19 metros 

Descrição dos danos: Colapso de duas guarnições da cruz e um facho de 

ornamentação da fachada o que provocou danos numa viatura 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D2 

Referência da Imagem: Adaptado de (a) [44] e (b) [16] 

Figura 3.38 - Igreja Paroquial de São Julião e respectivas características 

A Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça, representada na Figura 3.39, sofreu extensas 

intervenções no ano de 1969 como consequência do sismo. Foi necessário reconstruir a cobertura, 

visto que esta colapsou parcialmente. Observou-se, igualmente, queda de estuques em inúmeras 

paredes (interiores e exteriores) e, na torre, houve deslocação de pedras [49]. 

 

Identificação: Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça 

Freguesia: Santa Maria da Graça 

Localização: Praça do Exército 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (estrutura em cantaria) 

Construção: Séc. XVI/Séc. XVII/Séc. XVIII 

Altura: 17 metros 

Descrição dos danos: Colapso parcial da cobertura; Queda de 

várias porções de estuque; Deslocação de pedras; Colapso de 

painéis de azulejo 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.39 - Igreja Paroquial de Santa Maria da Graça e respectivas características 

Os principais danos observados nas Igrejas deste concelho encontram-se expostos na Figura 3.40. 

Verifica-se que, aproximadamente, 57% das Igrejas atingidas apresenta uma classe de danos de grau 

D2. Os danos mais incidentes correspondem ao colapso de ornamentos decorativos (cerca de 34%). 

 

Figura 3.40 - Principais danos e respectivos graus de dano observados nas Igrejas do concelho de Setúbal 
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3.3.4 Edifícios Públicos/Monumentos analisados no concelho de Setúbal 

Nesta categoria, apenas foi possível identificar edifícios públicos (consultar Anexo G). Na generalidade, 

os danos incidem em escolas primárias, tendo sido identificado um edifício pertencente à Direcção das 

Finanças.  

Uma das escolas mais afectadas, apresentada na Figura 3.41, foi a Escola do Bairro Santos Nicolau. 

Apresentava danos consideráveis em 6 das 8 salas existentes. Nas duas restantes, refere-se que as 

portas e as janelas apresentavam preocupação [16]. Embora não tenha sido possível recolher 

informações sobre o tipo de danos que ocorreu, optou-se por atribuir um grau de dano D3.  

 

Identificação: Escola do Bairro Santos Nicolau 

Freguesia: São Sebastião 

Localização: Rua das Areias 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (Placa) 

Descrição dos danos: 6 das 8 salas danificadas; 

Receio em relação às portas e janelas das duas 

restantes 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [44] 

Figura 3.41 - Escola do Bairro Santos Nicolau e respectivas características 

Os principais danos nesta categoria incidiram, essencialmente, no colapso de chaminés, abertura de 

fendas e queda de estuque. Dos 6 edifícios analisados, 4 apresentavam uma classe de vulnerabilidade 

B (50% com grau de dano D2 e D3) e 2 apresentavam uma classe de vulnerabilidade C e graus de 

dano D3. 

3.3.5 Estimativa da Intensidade Macrossísmica para as freguesias do concelho de Setúbal 

O número de classes de vulnerabilidade totais atingidas em função do grau de dano atribuído encontra-

se exposto na Figura 3.42.  

 

Figura 3.42 - Classes de vulnerabilidade atingidas e respectivos graus de dano para o concelho de Setúbal 

Dentro das classes de vulnerabilidade identificadas verifica-se, mais uma vez, que a maior incidência 

de danos ocorre em estruturas com classe de vulnerabilidade B (correspondente a cerca de 75% da 

amostra em estudo) e com grau de dano D3.  

Aplicando a metodologia adoptada para o concelho anterior, apresenta-se na Tabela 3.14 os valores 

das intensidades calculadas para as freguesias do concelho de Setúbal e na Figura 3.43 o respectivo 

mapa de isossistas obtido. Por conseguinte, através dos dados expostos, atribui-se uma intensidade 

de VI para o concelho de Setúbal.  



49 

 

Tabela 3.14 - Valor final de intensidades para as freguesias do concelho de Setúbal 

 

 

Figura 3.43 - Mapa de Isossistas obtido a partir da classificação EMS-98 [3] para cada freguesia analisada no 

concelho de Setúbal 

Devido à escassez de informação disponível sobre as restantes localidades do distrito de Setúbal, foi 

adoptado o mesmo critério estabelecido para o distrito anterior. Na Tabela 3.15 encontra-se um resumo 

das descrições recolhidas. 

Tabela 3.15 - Algumas informações sobre o que foi observado fora do concelho de Setúbal 

 

Na Tabela 3.16 encontram-se as intensidades atribuídas para as localidades referidas na Tabela 3.15. 

Optou-se por considerar, mais uma vez, que os edifícios atingidos não possuiriam uma classe de 

vulnerabilidade superior à classe B. No entanto, dado que é referido que a Fábrica de Cerâmica do 
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Pinhal Novo seria de betão armado, para o intervalo de intensidades considerou-se os valores 

referentes a uma classe de vulnerabilidade C. Para a Fábrica de Cortiça situada no Montijo, visto que 

não foi possível obter informações sobre a sua tipologia, optou-se por considerar um intervalo de 

intensidades que englobasse as classes de vulnerabilidade B e C.  

Tabela 3.16 - Intensidades atribuídas para algumas localidades fora do concelho de Setúbal 

 

O mapa de isossistas para os concelhos do distrito de Setúbal pode ser consultado na Figura 3.44.  

 

Figura 3.44 - Mapa de Isossistas obtido a partir da classificação EMS-98 [3] para o distrito de Setúbal 
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3.4 Faro 

Infelizmente, neste distrito, não foi possível identificar todos os edifícios que sofreram danos. Embora 

corresponda ao distrito mais afectado em Portugal Continental, a documentação existente é bastante 

escassa ou foi deslocada/perdida. Por conseguinte, a análise das intensidades incidirá essencialmente 

ao nível dos concelhos sendo necessário, à semelhança do que ocorreu nos distritos anteriores, 

efectuar algumas suposições.  

Foram analisados 40 edifícios particulares, 34 Igrejas e 13 edifícios públicos/monumentos. 

3.4.1 Edifícios existentes em 1969 e respectivas classes de vulnerabilidade nos concelhos do 

distrito de Faro 

Na época de 1969, segundo o Decreto-Lei nº 46139 de 31 de Dezembro de 1964 [26], o distrito de Faro 

encontrava-se dividido em 16 concelhos. 

O número de edifícios existentes em cada concelho pode ser consultado na Figura 3.45. Para a sua 

estimativa foi utilizada a mesma metodologia adoptada para os distritos anteriormente analisados. 

 

Figura 3.45 - Estimativa para o número de edifícios existentes no ano de 1969 nos concelhos do distrito de Faro 

As tipologias construtivas existentes neste distrito no ano de 1969 são as anteriormente referidas: 

alvenaria de pedra, betão e madeira. Os edifícios serão agrupados em termos do que se encontra 

descrito no Recenseamento de 2001 [52].  

A grande incidência de danos neste distrito deve-se, fundamentalmente, ao elevado número de 

construções em taipa existentes. Este tipo de construção é, actualmente, completamente 

desaconselhado devido ao seu deficiente desempenho sísmico em zonas de perigosidade sísmica. Os 

materiais utilizados apresentam reduzida resistência à tracção e uma elevada fragilidade sendo estas 

construções pouco propensas a suportarem acções perpendiculares ao plano das paredes [53].  

Com os dados fornecidos no Recenseamento de 2001 [52] e recorrendo, uma vez mais, à Equação 

3.1 apresenta-se na Figura 3.46 o número total de edifícios existentes em função da sua classe de 

vulnerabilidade obtido para o distrito de Faro.  

 

Figura 3.46 - Estimativa para o número total de edifícios existentes por classes de vulnerabilidade no distrito de 

Faro 
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3.4.2 Edifícios particulares analisados nos concelhos do distrito de Faro 

Como já foi referido, não foi possível obter o número exacto de edifícios atingidos neste distrito. No 

entanto, a pesquisa efectuada infere que tenham sido mais de 400 os edifícios que colapsaram ou 

sofreram graves danos como consequência do sismo. 

Dada a dificuldade na recolha e partilha de informação, apenas foi possível obter amostras para os 

concelhos de Portimão e Loulé. Dito isto, foi possível analisar 7 edifícios no concelho de Loulé e 33 

edifícios no concelho de Portimão. Os restantes concelhos serão alvos da mesma metodologia 

adoptada para os distritos anteriores. 

Em comparação com os restantes concelhos, Loulé, na sua generalidade, não sofreu elevados 

prejuízos como consequência do sismo. No entanto, embora apenas tenha sido possível localizar 7 

fotografias, infere-se que, pelo menos, 50 casas tenham sofrido danos (O Primeiro de Janeiro 

02/03/1969, [6]). Refere-se, ainda, que foi necessário proceder à demolição de quatro edifícios 

localizados na Rua de José Fernandes Guerreiro, dado o seu elevado estado de deterioração. Na 

localidade de Boliqueime, pertencente a este concelho, inúmeros edifícios abriram fendas, de 

extensões variáveis, existindo edifícios que se encontravam em perigo de colapsar. Os edifícios que 

mais danos sofreram situavam-se no Largo do Poço e perto da estação dos caminhos de ferro (Diário 

de Notícias 02/03/1969, [6]). 

A título de exemplo, apresenta-se na Figura 3.47 o que ocorreu num edifício de restauração existente 

neste concelho. Como é possível observar, foi necessário escorar o edifício visto que apresentava risco 

de ruir. Na zona da esplanada ocorreu ainda o colapso total e parcial de paredes de alvenaria. Tendo 

em conta os extensos danos, optou-se por atribuir um grau de dano D4.  

 

Concelho: Loulé 

Localização: Avenida José dos Santos Farias 

Utilização: Restauração 

Nº Andares: 2 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra  

Descrição dos danos: Deslocamento significativo entre 

paredes e pavimentos; Colapso de pedras; Colapso de paredes 

na zona da esplanada 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de [54] 

Figura 3.47 – Edifício de alvenaria existente no concelho de Loulé e respectivas características 

Edifícios de construção mais recente também sofreram prejuízos, tal como se ilustra na Figura 3.48. 

Ocorreu o colapso de grandes porções de reboco e a abertura de inúmeras fendas (superiores a 1 cm). 

Com os danos descritos optou-se por atribuir um grau de dano D3. 

Na habitação apresentada na Figura 3.49 dado que ocorreu o colapso parcial da cimalha, optou-se por 

atribuir um grau de dano D3. É um edifício em alvenaria de pedra pobre (taipa). Estes edifícios, 

tipicamente de um piso, representam as típicas construções existentes no distrito em análise. 
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Concelho: Loulé 

Localização: Avenida Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 2 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra (Placa) 

Descrição dos danos: Abertura de fendas; Colapso de pedras e 

reboco 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [54] 

Figura 3.48 - Edifício Placa existente no concelho de Loulé e respectivas características 

 

 

Concelho: Loulé 

Localização: Rua Mouzinho de Albuquerque 2 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 1 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra (Taipa) 

Descrição dos danos: Colapso parcial da cimalha e de grandes 

porções de reboco 

Classe de Vulnerabilidade: A 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [54] 

Figura 3.49 - Edifício em taipa existente no concelho de Loulé e respectivas características 

Em relação ao concelho de Portimão, os estragos foram mais avultados. Observou-se, em inúmeras 

ruas desta região, vários edifícios escorados tendo, inclusive, ocorrido o colapso de algumas 

habitações. Ocorreu, igualmente, o colapso, total ou parcial, de diversos elementos salientes como 

chaminés e empenas.  

Como exemplo apresenta-se o edifício na Figura 3.50. O edifício apresenta fendilhação acentuada 

(superior a 1 cm) e deslocamentos significativos entre paredes e pavimentos. Por conseguinte, optou-

se por atribuir um grau de dano D3. 

 

Concelho: Portimão 

Localização: Cruzamento da Rua Júdice Baker com a Rua 

Carlos da Maia 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 2 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra 

Descrição dos danos: Deslocamento significativo entre 

paredes e pavimento; Abertura de fendas; Colapso de 

reboco 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado de [55] 

Figura 3.50 - Edifício de alvenaria existente no concelho de Portimão e respectivas características 

A extensão dos danos apresentada na Figura 3.51 corresponde a um grau de dano D5. Ocorreu o 

colapso parcial da cobertura e da parede da fachada, o que deixou o edifício parcialmente destruído.  
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Concelho: Portimão 

Localização: Rua da Oliveira 

Utilização: Habitação 

Nº Andares: 1 

Tipologia da Fachada: Alvenaria de Pedra (Taipa) 

Descrição dos danos: Colapso parcial da cobertura e da 

parede da fachada; Abertura de fendas; Destruição do 

interior 

Classe de Vulnerabilidade: A 

Classe de Danos: D5 

Referência da Imagem: Adaptado de [55] 

Figura 3.51 - Edifício em taipa existente no concelho de Portimão e respectivas características 

No Anexo H apresenta-se os principais danos observados no concelho de Portimão e a sua localização 

em planta.  

3.4.3 Igrejas analisadas no distrito de Faro 

Foram identificados danos em 34 Igrejas neste distrito (consultar Anexo I). Dentro das Igrejas 

analisadas, 2 pertencem ao concelho de Loulé e 3 ao concelho de Portimão.  

Na Figura 3.52 apresenta-se a Igreja de Nossa Senhora de Alva, também designada de Igreja Nova, 

em Aljezur. Constituída por paredes de alvenaria de pedra e cal, sofreu graves danos como 

consequência do sismo, ficando praticamente em ruína. Os arcos, as abóbadas e a torre apresentavam-

se fortemente fendilhados. As colunas interiores de alvenaria apresentavam deslocamentos 

significativos (aproximadamente 15 cm) assim como as paredes da fachada da torre [56]. Tendo em 

conta os danos descritos, atribuiu-se um grau de dano D4. 

 

(a) 

 

(b) 

Identificação: Igreja Nova de Aljezur 

Concelho: Aljezur 

Localização: Rua da Igreja 

Tipologia: Alvenaria de Pedra  

Construção: Séc. XVIII/Séc. XIX 

Descrição dos danos: Arcos, abóbadas e torre fortemente 

fendilhados; Desaprumos de certas colunas interiores (cerca 

de 15 cm). Torre encontra-se separada em certas zonas do 

corpo do edifício 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D4 

Referência da Imagem: Adaptado de (a) [44] e (b) [56] 

Figura 3.52 - Igreja Nova de Aljezur e respectivas características 
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A Capela de São José, em Portimão, apresentada na Figura 3.53 apresentava-se fortemente 

fendilhada e com deslocamentos significativos entre paredes. Por conseguinte, atribuiu-se um grau de 

dano D3.  

 

(a) 

    

                         (b)                                                    (c) 

Identificação: Capela de São José 

Concelho: Portimão 

Localização: Rua Dr. José de Falcão 

Tipologia: Alvenaria de Pedra  

Construção: Séc. XVII/Séc. XVIII 

Descrição dos danos: Deslocamento significativo 

entre paredes; Abertura de fendas acentuadas 

Classe de Vulnerabilidade: B 

Classe de Danos: D3 

Referência da Imagem: Adaptado [55] 

Figura 3.53 - Capela de São José e respectivas características 

Os principais danos nas Igrejas deste distrito podem ser consultados na Figura 3.54. Verifica-se que 

os maiores danos incidem na abertura de fendas (cerca de 40%), 68% das Igrejas analisadas apresenta 

uma classe de danos de grau D3 e 21% uma classe de danos de grau D4. Neste distrito, a grande 

maioria das Igrejas atingidas apresenta uma classe de vulnerabilidade B e localizam-se nas regiões 

mais rurais do distrito.  

 

Figura 3.54 - Principais danos e respectivos graus de dano atribuídos em função da classe de vulnerabilidade 

nas Igrejas do distrito de Faro 

3.4.4 Edifícios Públicos/Monumentos analisados no distrito de Faro 

Foram analisados 13 edifícios públicos/monumentos (consultar Anexo J).  

Um dos edifícios públicos analisados corresponde ao Hospital Ribeira Ramos em Castro Marim, 

identificado na Figura 3.55. Este hospital ficou praticamente destruído devido ao colapso da zona 

correspondente à maternidade. O primeiro abalo provocou o colapso da parede traseira deste hospital 

e os seguintes abalos o colapso do tecto e de duas empenas laterais. Indirectamente, o colapso deste 
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edifício provocou a destruição de uma habitação contígua. Uma vez que ocorreu o colapso parcial, 

atribui-se um grau de dano D5.  

 

Identificação: Hospital Ribeira Ramos 

Concelho: Castro Marim 

Localização: Rua do Dr. Silvestre Falcão 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (Adobe/Taipa) 

Descrição dos danos: Colapso de uma parede, do tecto e de 

duas empenas laterais  

Classe de Vulnerabilidade: A 

Classe de Danos: D5 

Referência da Imagem: Adaptado de O Século Ilustrado 

08/03/1969 [6] 

Figura 3.55 - Hospital Ribeira Ramos e respectivas características 

A Escola Primária da Bordeira, em Aljezur, ficou igualmente bastante danificada como consequência 

do sismo. Como se ilustra na Figura 3.56, os arcos de suporte do alpendre apresentavam inúmeras 

fendas. Tendo em conta a extensão dos danos, optou-se por atribuir um grau de dano D3. Esta escola 

era de construção recente, constituída por alvenaria de pedra cuidada com lintéis e cintas de betão 

armado (56).  

 

                                         (a) 

 

                                        (b) 

Identificação: Escola da Bordeira 

Concelho: Aljezur 

Localização: Rua da Escola 

Tipologia: Alvenaria de Pedra (Placa) 

Descrição dos danos: Abertura de extensas fendas nos arcos de 

suporte e nas grelhagens das paredes dos sanitários; Colapso do 

frontão existente sobre a entrada principal 

Classe de Vulnerabilidade: C 

Classe de Danos: C3 

Referência da Imagem: (a) e (b) 56 

Figura 3.56 - Escola Primária da Bordeira e respectivas características 

Foram igualmente observados danos nos faróis, nomeadamente nos concelhos de Vila do Bispo e Vila 

Real de Santo António. Cita-se o derreamento de mercúrio e a abertura de fendas em inúmeras 

paredes. O forte de Santa Catarina, em Portimão, e o forte de Nossa Senhora da Rocha, em Lagoa, 

apresentavam importantes prejuízos sendo necessário reparar extensas fendas e coberturas.  

O Castelo de Castro Marim, considerado Monumento Nacional e de construção do século XIII, 

apresentava elevados estragos, principalmente na ala norte onde a parte superior das muralhas 

colapsou.   
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Os principais danos nos edifícios públicos/monumentos deste distrito podem ser consultados na Figura 

3.57. Verifica-se a maior incidência de danos corresponde à abertura de fendas (cerca de 42%) e que, 

aproximadamente, 63% dos edifícios atingidos apresenta uma classe de danos de grau D3. 

 

Figura 3.57 - Principais danos e graus de dano atribuídos em função da classe de vulnerabilidade nos edifícios 

públicos/monumentos atingidos no distrito de Faro 

3.4.5 Estimativa da Intensidade Macrossísmica para os concelhos do distrito de Faro 

O número de classes de vulnerabilidade totais atingidas em função do grau de dano atribuído para os 

concelhos de Loulé e Portimão encontra-se exposto na Figura 3.58.  

 

Figura 3.58 - Classes de vulnerabilidade atingidas e respectivos graus de dano para os concelhos de Loulé e 

Portimão 

Para a amostra em estudo verifica-se que a maior incidência de danos ocorre em estruturas com classe 

de vulnerabilidade A (correspondente a cerca de 54%) e com grau de dano D3. 

A atribuição da intensidade nos concelhos de Loulé e Portimão, seguiu a mesma metodologia adoptada 

anteriormente. Obteve-se, assim, uma intensidade de VII para ambos os concelhos.  

No Anexo K apresenta-se um resumo das descrições obtidas para cada concelho e no Anexo L 

encontra-se a metodologia adoptada para a obtenção das respectivas intensidades. 

Com as informações recolhidas infere-se que a grande maioria dos edifícios danificados corresponde 

a construções em taipa. No entanto, em algumas situações, assumiu-se que o intervalo para as classes 

de vulnerabilidade poderia variar entre a classe de vulnerabilidade A e B, uma vez que segundo a 

amostra observada o número de edifícios atingidos com esta última classe é significativo. Se a 

descrição refere que se tratava de habitações rurais ou de construção antiga adoptou-se uma classe 

de vulnerabilidade A.  

O mapa de isossistas para os concelhos do distrito de Faro pode ser consultado na Figura 3.59. 

Adicionalmente, foi possível a atribuição das intensidades ao nível de algumas localidades, uma vez 

que a consideração ao nível do concelho aumenta a área considerada e, por conseguinte, suaviza as 

intensidades obtidas. Esta análise foi feita para as localidades de Vila do Bispo, Bensafrim, Fonte de 

Louseiros e Castro Marim onde foi possível recolher informações ao nível dos edifícios danificados.  
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Figura 3.59 - Mapa de Isossistas obtido a partir da classificação EMS-98 [3] para o distrito de Faro 

3.5 Comparação dos resultados obtidos com outros estudos 

Foram identificados e analisados cerca de 1081 edifícios ao longo dos distritos em análise, o que 

permitiu a atribuição de intensidades ao nível das freguesias e concelhos.  

No que respeita aos edifícios, encontra-se na Figura 3.60 um mapa com os graus de dano atribuídos. 

Dos edifícios identificados, cerca de 64% apresentam uma classe de danos de grau D3 (Danos 

Severos), principalmente na zona centro. Globalmente, as estruturas mais afectadas apresentam uma 

classe de vulnerabilidade A ou B.  

É importante referir que, no caso do distrito de Faro, como não foi possível obter o número de edifícios 

totais atingidos em cada concelho analisado, os resultados apresentados na Figura 3.60 são inferiores 

às intensidades atribuídas anteriormente. De facto, seria de esperar a existência de classes de dano 

de grau D5 em algumas localidades a barlavento tais como Bensafrim, Fonte de Louseiros, Vila do 

Bispo, entre outras.  

No que diz respeito ao concelho de Lisboa, o elevado número de graus D3 encontra-se de acordo com 

as descrições recolhidas, uma vez que a grande maioria dos danos nos edifícios correspondem ao 

colapso de elementos não estruturais como chaminés, platibandas ou outros ornamentos. A baixa de 

Lisboa foi a região mais afectada, principalmente, as freguesias da Graça, Santa Justa, Santos-o-Velho 

e São Nicolau onde foi elevado o número de ocorrências registadas. Correspondem a zonas onde é 

elevado número de edifícios Pré-Pombalinos e Pombalinos (o que é ainda observado actualmente). A 

freguesia de São Jorge de Arroios também apresentou um elevado número de ocorrências, incidindo, 

essencialmente, em edifícios Gaioleiros. Em Setúbal, os graus D3 são mais incidentes na zona oeste 

da cidade.  

Em relação às intensidades obtidas para os distritos em análise, estas apresentam algumas diferenças 

em relação aos valores sugeridos em estudos anteriores, nomeadamente na zona sul do país. Estas 

diferenças podem ser observadas na Figura 3.61. Tal como foi referido anteriormente, Trêpa [20] e 

Mendes [22] sugerem a atribuição de uma intensidade VIII para as zonas sudoeste do distrito de Faro. 

No entanto, a intensidade máxima calculada para o distrito de Faro é de VII. Ao analisar as intensidades 

sugeridas por Mezcua [23] em 1982 verifica-se que este sugere, igualmente, uma intensidade máxima 
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para a zona sul de VII, o que está de acordo com os resultados obtidos. Para os distritos de Lisboa e 

Setúbal, as intensidades são semelhantes às anteriormente definidas.  

 

Figura 3.60 - Graus de Dano atribuídos na zona centro e sul de Portugal 
 

 

Figura 3.61 - Comparação entre as intensidades obtidas e as isossistas definidas por Mendes [22] (verde), Trêpa 

[20] (vermelho) e Mezcua [23] (amarelo) 
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4 Caso de Estudo 

4.1 Caracterização Geral 

O conjunto de edifícios em estudo, exposto na Figura 4.1, localiza-se na freguesia de Cacilhas, distrito 

de Setúbal, na Avenida 25 de Abril. Na Figura 4.2 apresenta-se a orientação das fachadas.  

 

Figura 4.1 – Vista geral do conjunto de edifícios na Avenida 25 

de Abril (Cacilhas, Setúbal) [44] 

 

Figura 4.2 - Planta tipo dos pisos de 

habitação e orientação das fachadas 

Com recurso às plantas de arquitectura fornecidas pelo Engenheiro Joaquim Valente foi possível obter 

as informações presentes na  Tabela 4.1. No Anexo N é possível consultar as plantas de alçado.  
 

 Tabela 4.1 - Características do conjunto de edifícios em estudo 

 

Os edifícios nº 7 e 9 foram construídos posteriormente ao sismo de 28 de Fevereiro de 1969. No 

entanto, uma vez que os levantamentos e medições efectuados foram feitos sobre o conjunto dos 

quatro edifícios, optou-se por realizar o modelo considerando todo o conjunto para ter uma aproximação 

mais realista da situação actual.  

Cada edifício é composto por 19 pisos com pé-direito variável. Do 1º ao 3º piso o pé-direito é de 3.5 

metros e nas zonas de habitação, do 4º ao 19º piso, tem-se um pé-direito de 2.8 metros. Existem dois 

apartamentos por piso com tipologia T4 do 4º ao 19º andar (ver Figura 4.2). Os pisos 1 e 2 destinam-

se a zonas comerciais e o piso 3 destina-se a escritórios. No edifício nº 9 o piso enterrado destina-se 

ao estacionamento de veículos ligeiros, ao passo que a “meia cave” do edifício nº 7 destina-se a zonas 

comerciais. A sua dimensão em planta varia em altura. Existe um aumento da sua dimensão no 3º piso, 

seguida de uma redução a partir do 4º piso (constituindo a “torre” de habitação).  

Relativamente à informação disponível, apenas foi possível obter as plantas de projecto de estruturas 

do edifício nº 7 e as plantas de arquitectura do edifício nº 9. Porém, visto que as características 

estruturais e arquitectónicas dos quatro edifícios são bastante semelhantes, replicou-se os elementos 

disponíveis para os restantes edifícios, adaptando sempre que necessário.  

4.2 Descrição dos efeitos sentidos durante o sismo  

Os edifícios em estudo não sofreram qualquer tipo de dano directo estrutural. Contudo, é referido pelo 

inquilino o pânico sentido devido às fortes vibrações provocadas no último andar do edifício nº 3. 
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Descreve que o candeeiro oscilou violentamente (cerca de 90º) e um movimento, na direcção 

transversal, nas dezenas de centímetros. Em termos de danos refere apenas o deslizamento de um 

tampo de uma mesa de vidro. 

Com os dados do acelerógrafo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), instalado no pilar 

de ancoragem norte da Ponte 25 de Abril em Lisboa, pretende-se averiguar a veracidade das 

descrições obtidas no que concerne às acelerações e deslocamentos verificados no último piso.  

4.3 Concepção estrutural 

Os elementos estruturais foram dimensionados de acordo com os regulamentos que se encontravam 

em vigor na altura da sua execução. Estes regulamentos foram utilizados para o dimensionamento dos 

edifícios nº 7 e 9, tendo seguido o RSEP [38] para o que concerne às cargas actuantes e o REBA [42] 

no que diz respeito ao dimensionamento dos elementos de betão armado. Os cálculos auxiliares para 

dimensionamento dos pórticos principais foram executados no LNEC.  

4.3.1 Fundações 

Na época de construção do edificado foi considerado que o terreno teria uma capacidade de carga de 

5 kg/cm2 (cerca de 0.50 MPa), para as combinações raras de acções (acções não majoradas).  

As fundações são fundações directas na base de cada pilar (ver Anexo M). A solução adoptada 

consiste em sapatas isoladas, sapatas contínuas e, ainda, vigas de fundação. 

4.3.2 Pilares e Vigas 

Estes elementos estruturais foram dimensionados à rotura para as combinações de solicitação do tipo 

I (cargas permanentes e sobrecargas) e do tipo II (cargas permanentes e acções acidentais) do RSEP 

[40]. 

Para os pilares, os valores dos coeficientes sísmicos adoptados variam de 0.1 a 0.15, consoante se 

trate de um piso de habitação ou zona comercial, respectivamente. No entanto, não foi possível obter 

informação sobre a razão para a escolha dos valores referidos. Em termos de secções, as suas 

dimensões variam, igualmente, em termos da sua disposição em planta, diminuindo em altura. As suas 

secções podem ser consultadas no Anexo O.  

4.3.3 Paredes 

No conjunto de edifícios em estudo existem apenas paredes de enchimento. No entanto, embora não 

tenha sido possível obter informação sobre o material utilizado, assumiu-se que as paredes de alvenaria 

de enchimento foram executadas em alvenaria de tijolo furado (tendo em conta a tipologia e época 

construtiva). No caso das paredes interiores assumiu-se que seriam compostas por alvenaria de tijolo 

simples (um pano) ao passo que para as paredes exteriores assumiu-se que seriam compostas por 

alvenaria de tijolo duplo (dois panos).  

As paredes interiores com função de compartimentação apresentam uma espessura de 0.10 metros ao 

passo que as paredes interiores com função corta-fogo apresentam uma espessura de 0.25 metros. 

No que diz respeito às paredes exteriores, estas apresentam espessuras de 0.25 metros e 0.30 metros 

na direcção transversal (direcção y) e longitudinal (direcção x), respectivamente.  
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4.3.4 Lajes e Escadas 

Os elementos de lajes maciças em betão armado variam de secção consoante o andar e a sua 

localização em planta, existindo lajes com armadura principal em uma direcção ou em ambas as 

direcções (consultar Anexo N).  

As escadas dos edifícios, como é possível verificar nas plantas da Figura 4.3 e Figura 4.4, são 

designadas como E1, E2 e E3 e foram executadas em betão armado. Possuem espessuras de 0.11, 

0.16 e 0.17 metros, respectivamente. Existem dois elevadores centrais em frente às escadas E1 e E2. 

 

Figura 4.3 - Planta do piso 2 

 

Figura 4.4 - Planta do piso 3 

No projecto, a espessura da escada E2 era variável. Nos cálculos fornecidos, apresentava-se com uma 

espessura de 0.14 metros ao passo que nos desenhos de armaduras apresentava-se com 0.16 metros. 

Dada a inconsistência, optou-se por adoptar o valor de 0.16 metros como sendo o valor de referência.  

As escadas E1 e E2 são constantes ao longo de todo o edifício ao passo que a escada E3 existe 

apenas no piso 3.  

4.4 Modelação 

4.4.1 Introdução 

Na presente dissertação, o conjunto de edifícios em estudo foi modelado no programa SAP2000 v20.2.0 

[4], com recurso à memória descritiva fornecida, onde se realizou uma análise linear. 

4.4.2 Características Mecânicas dos Materiais 

4.4.2.1 Elementos estruturais 

Na memória descritiva do projecto fornecido, é referido que o tipo de betão utilizado é o B225, sendo 

este empregue a todos os elementos: laje, pórtico e fundações. O aço adoptado é o aço A40 T. No 

entanto, não é referido se se trata de um aço nervurado ou liso. Atendendo à época de construção, 

inferiu-se que se trataria de um aço liso de endurecimento a frio por torção. 
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Uma vez que estes materiais não são abordados nas normas actuais, tornou-se necessário identificar 

o betão e o aço equivalente. De acordo com [57], o betão B225 será actualmente equivalente a um 

betão C20/25 e o aço A40 TL equivalente a um aço A400 corrente, de acordo com EC2-1 [58].  

As características adoptadas para o betão podem ser consultadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Características mecânicas adoptadas para o betão B225 

 

4.4.2.2 Elementos não estruturais  

A consideração destes elementos na modelação da presente estrutura, encontra-se definida no 

subcapítulo seguinte. Como já foi referido, considerou-se que o material utilizado nas paredes de 

enchimento corresponderia a tijolo furado. Dado que as normas portuguesas oferecem pouca 

informação sobre as características mecânicas destes elementos, optou-se por recorrer à Norma 

Italiana [59]. Consequentemente, para o tijolo furado utilizou-se a designação Murata in blocchi laterizi 

semipieni (perc. Foratura <45%) [59] e as suas características mecânicas podem ser consultadas na 

Tabela 4.3. Optou-se por considerar um valor médio entre os valores definidos. 

Tabela 4.3 - Características mecânicas da alvenaria [59] 

 

Onde, fm representa a resistência à compressão, 𝜏o a resistência ao corte, Ew e G o módulo de 

elasticidade e distorção, respectivamente, e ϒ o peso volúmico da alvenaria.  

4.4.3 Definição das Acções  

O peso próprio, através do programa SAP2000 [4], é definido automaticamente para cada elemento, 

tendo em conta o peso volúmico dos materiais constituintes. Para as restantes cargas permanentes 

utilizou-se os valores considerados na memória descritiva do projecto fornecido.  

No entanto, para as sobrecargas foi necessário alterar os valores considerados em certas zonas do 

edifício, uma vez que estes eram inferiores aos definidos no EC1-1 [60]. Os valores adoptados podem 

ser consultados no Anexo P.  

Para a análise em estudo, a combinação de acções adoptada é a que se encontra prescrita no EC0 

[61] e que se encontra definida na Equação 4.1.  

∑ Gk,j "+" AEd "+" ∑ ψ
2,i

.Qk,i (4.1)  

Onde Gk,i e Qk,i representam os valores característicos para a combinação de acção permanente e 

variável, respectivamente, e ψ2,i é o coeficiente utilizado para a determinação do valor quase-

permanente da acção variável i. O parâmetro AE,d corresponde ao valor de cálculo da acção sísmica. 

De acordo com o anexo A1 do EC0 [61], para o coeficiente ψ2,i, adoptou-se o valor de 0.3 para as zonas 

de habitação e escritórios e 0.6 para as zonas comerciais.  

4.4.4 Modelação dos Elementos Estruturais  

Todos os elementos estruturais foram modelados recorrendo a elementos Frame, à excepção das lajes 

cuja modelação foi executada através de elementos finitos Shell Thick. A cobertura foi igualmente 

executada recorrendo a elementos Shell, tendo sido adoptada uma espessura de 0.12 metros. 
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Nas escadas, com o intuito de tornar estes elementos apenas funcionais ao esforço axial, foram 

libertados os momentos flector e torsor nas extremidades. Uma vez que os três lances de escada 

representados na Figura 4.5, se encontram apoiados nas paredes, foi necessário introduzir elementos 

rígidos (representados a vermelho) para o seu apoio.  

  

 

(a) (b) 

Figura 4.5 - (a) Representação das escadas e (b) pormenor dos elementos rígidos adoptados 

4.4.4.1 Fundações 

Com a solução de fundações anteriormente mencionada, optou-se por considerar, simplificadamente, 

os pilares encastrados ao nível da cota do terreno conseguindo-se, assim, o funcionamento da viga de 

fundação como explicado no projecto. Contudo, o conjunto de edifícios apresenta um desnível na cota 

do terreno entre os edifícios nº 7 e 9. Por conseguinte, optou-se por traçar uma linha imaginária entre 

estes edifícios para simular o desnível, considerando que os pilares existentes na periferia da fachada 

oeste do edifício nº 9 se encontram à cota da altura do tecto da cave, tal como se ilustra na Figura 4.6. 

Este desnível ocorre apenas na fachada Norte pelo que na fachada Sul as alturas dos pilares não 

sofreram alteração.  

 

Figura 4.6 – Modelo de fundações adoptado tendo em conta o desnível existente entre os edifícios nº7 e 9 (Vista 

XZ para y = 0 m) 

Foi ainda necessário considerar a existência de “meia cave” e cave nos edifícios nº 7 e 9, 

respectivamente. É possível simular o seu comportamento ao restringir os deslocamentos nos pilares 

que a compõem na base, meio e topo do pilar com o intuito de simular simplificadamente a continuidade 

da parede. Os pilares já se encontram encastrados na base, pelo que basta restringir os deslocamentos 

a meio e no topo (ver Figura 4.7). Nas direcções longitudinais impediu-se o deslocamento segundo x 

e nas direcções transversais o deslocamento segundo y. Para os pilares que se encontram nos cantos 

dos edifícios, tanto o deslocamento segundo x como o segundo y foram impedidos. No entanto, no 
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edifício nº 7 estas restrições não foram impostas nos pilares existentes na fachada Sul para simular o 

comportamento de “meia cave”.  

 
(a) (b) 

Figura 4.7 - Modelo de fundações adoptado tendo em conta a existência de "meia cave" e cave nos edifícios nº 7 

e 9, respectivamente ((a) Vista XZ para y = 5 m e (b) Corte Vista YZ para x = 52.4 m) 

4.4.5 Modelação dos Elementos Não Estruturais  

De forma a contabilizar o aumento da rigidez provocado pela existência das paredes de alvenaria, 

optou-se por proceder à modelação destes elementos. Existem diversas propostas para a sua 

modelação. No entanto, na presente dissertação, optou-se por recorrer ao método da biela equivalente 

onde o painel de alvenaria é representado através de escoras aplicadas na diagonal de acordo com as 

teorias apresentadas por Stafford-Smith e Carter [62], Mainstone [63] e Al-Chaar [64]. Estes elementos 

encontram-se bi-rotulados e ligados aos nós de extremidade dos pórticos de betão, tal como se ilustra 

na Figura 4.8.  

A largura da escora, bw, proposta por Mainstone [63], é definida por: 

bw = 0.175(λH)
-0.4 × D (4.2)  

Onde, H representa a altura teórica da parede de enchimento e D o comprimento da diagonal. O 

parâmetro adimensional λ, desenvolvido por Stafford-Smith [62], tem em consideração a rigidez relativa 

entre os elementos de betão armado e os painéis de alvenaria, sendo calculado com o auxílio da 

Equação 4.3. 

λ = (
EWt sin (2θ)

4EcICh
)

1/4

 (4.3) 

Em que Ew e Ec correspondem aos módulos de elasticidade da alvenaria e do betão, respectivamente, 

e Ic representa o momento de inércia dos pilares. O parâmetro h corresponde à altura livre do pilar, θ o 

ângulo que a escora faz com a horizontal e, por último, t representa a espessura da parede de 

enchimento. O peso destes elementos foi definido como uma carga pontual aplicada nas rótulas. 

 

Figura 4.8 - Modelo de escoras adoptado para a modelação de paredes de alvenaria 

A existência de aberturas nas paredes de alvenaria provoca reduções na sua resistência que 

necessitam de ser contabilizadas. Al-Chaar [64] propõe a aplicação de factores de redução na largura 

da escora, bw, tal como se apresenta na Equação 4.4. 
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bw,red = bw × R1 × R2 (4.4) 

O factor R1, calculado através do auxílio da Equação 4.5, é um factor de redução que tem em conta as 

aberturas. Caso estas excedam 60% da área total do painel, R1 adopta um valor nulo e o efeito da 

alvenaria não deve ser considerado.  

R1 = 0.6 (
Aabertura

Apainel

)

2

− 1.6 (
Aabertura

Apainel

)  + 1 (4.5) 

O factor R2 contabiliza a existência de danos na parede de alvenaria, verificados visualmente. Existem 

três avaliações possíveis: sem danos, danos moderados e danos severos. Consequentemente, 

apresenta-se na Tabela 4.4 os factores de redução a aplicar em função dos danos observados.  

Tabela 4.4 - Valores do factor de redução R2 em função dos danos observados na parede de alvenaria 

(Adaptado de Al-Chaar [64]) 

 

No caso em estudo, a estrutura não apresenta danos pelo que o factor R2 adopta um valor unitário. 

4.4.6 Caracterização do Modelo 3D 

Em relação ao modelo, refere-se o facto de terem sido adoptados elementos rígidos a conectar as vigas 

de cada edifício (ver Figura 4.10), para simular o comportamento do conjunto como um todo.  

Na Figura 4.9 apresenta-se uma vista geral do modelo adoptado. Este modelo foi ligeiramente alterado, 

tendo em atenção a respectiva calibração com os ensaios in situ, que será apresentada no subcapítulo 

seguinte. 

 

Figura 4.9 - Vista geral 3D do lado Norte do 

conjunto de edifícios 

 

Figura 4.10 – Localização dos elementos rígidos entre 

edifícios, aplicados na ligação entre as vigas  

4.5 Calibração do Modelo 

Para que o modelo seja devidamente validado é necessário que este apresente características de 

comportamento sísmico semelhantes ao comportamento real da estrutura em análise. Por conseguinte, 

foram realizadas medições experimentais in situ pelo Professor Carlos Sousa Oliveira, com o intuito de 

aproximar os resultados obtidos na análise dinâmica do modelo (frequências e modos de vibração) com 

os resultados obtidos in situ. 

4.5.1 Ensaios In Situ 

Os ensaios experimentais não destrutivos in situ foram realizados com o auxílio de um sensor de 

aceleração com três componentes. Estes ensaios foram realizados nas escadas do último andar de 

cada um dos edifícios em estudo, na posição que se ilustra na Figura 4.11. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.11 - Localização das medições experimentais efectuadas em (a) planta e (b) orientação do instrumento 

As vibrações exteriores, resultantes da passagem de tráfego, vento ou outros factores, são transmitidas 

à estrutura, o que permite provocar a sua movimentação. Dito isto, é importante referir que o edifício 

se localiza junto ao metro de superfície de Almada que, aquando da passagem das carruagens, 

produzia ruído ambiente que era transmitido ao longo do edifício.  

Através das medições efectuadas foi possível identificar as frequências correspondentes aos primeiros 

modos segundo as direcções longitudinal e transversal assim como alguns modos segundo a direcção 

vertical. Em cada edifício foram colhidas amostras de 4 minutos à taxa de aquisição de 200 Hz e os 

resultados foram filtrados e tratados através do algoritmo da FFT (Fast Fourier Transform).  

Na Figura 4.12 apresentam-se as frequências de vibração obtidas pelo ensaio dinâmico para os 

edifícios nº 5 e 9 onde se observam, claramente, os picos correspondentes às frequências segundo x, 

y e z. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.12 - Registos obtidos no (a) edifício nº 5 e (b) edifício nº 9 

As medições efectuadas em cada edifício apresentavam ligeiras alterações, nomeadamente segundo 

a direcção transversal. Uma vez que os edifícios foram analisados como um conjunto, foi necessário 

encontrar um valor médio de referência para as frequências identificadas. As frequências obtidas 

podem ser observadas na Tabela 4.5. 



68 

 

Tabela 4.5 – Frequências identificadas nas medições experimentais efectuadas 

 

4.5.2 Calibração do Modelo em Análise 

Numa primeira fase, através do programa de cálculo, correu-se o modelo a fim de determinar as 

participações de massa alcançadas.  Os valores obtidos podem ser consultados na Tabela 4.6. 

Consultando os dados da tabela verifica-se que a mobilização de, pelo menos, 90% da massa total da 

estrutura ocorre praticamente no nono modo de vibração para as direcções x e y. Contudo, aumentando 

cada vez mais o número de modos do modelo, não foi possível obter a mesma percentagem para a 

direcção z. Para além disso, os valores obtidos no modelo são bastante inferiores aos registos das 

medições experimentais efectuadas, principalmente segundo a direcção longitudinal com uma 

diferença de, aproximadamente, 30% (para o primeiro modo em X) e segundo a direcção transversal, 

a diferença entre os valores é de cerca de 17% (para o primeiro modo em Y). 

Com o intuito reduzir estas diferenças, começou-se por considerar as paredes de alvenaria existentes 

segundo a direcção longitudinal e que não se encontram integradas em pórticos. Por conseguinte, estas 

paredes foram modeladas recorrendo a elementos Shell com um peso volúmico nulo. Colocaram-se 

ainda escoras na zona do núcleo de escadas e elevadores para simular as paredes existentes, 

seguindo a metodologia referida anteriormente, e aumentou-se o módulo de elasticidade da alvenaria 

para o máximo dos valores estabelecidos. Com estas alterações, a diferença reduziu-se a 19% e 11% 

para a direcção longitudinal e transversal, respectivamente. Posteriormente, optou-se por adoptar um 

comportamento de diafragma dos pisos de modo a tornar o comportamento da laje semelhante a um 

corpo rígido e aumentou-se o módulo de elasticidade do betão de 30 para 33 GPa, tendo-se chegado 

a diferenças de 12% e 7%. 

Tabela 4.6 - Primeira iteração e resultados obtidos para as frequências dos modos de vibração e factor de 

participação de massa acumulado 

 

Na Tabela 4.7 apresentam-se as frequências finais e as respectivas diferenças em relação aos ensaios 

in situ e na Figura 4.13 à Figura 4.17 encontram-se as vistas gerais do modelo final.  
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Tabela 4.7 - Frequências finais e respectiva diferença em relação aos resultados obtidos no ensaio 

 

 

Figura 4.13 - Modelo final: Vista 3D do lado Norte 

 

Figura 4.14 - Modelo final: Vista 3D do lado Este 

 

Figura 4.15 - Modelo final: Vista no plano XZ (y = 15 m) 

 

Figura 4.16 – Vista no plano YZ (x = 52.4 m) 

 

Figura 4.17 - Modelo final: Vista XZ com pormenor de aplicação das paredes de enchimento em Shell (y = 0 

m) 

4.5.3 Caracterização Dinâmica do Modelo  

Com o modelo final estabelecido, apresenta-se na Tabela 4.8 os modos de vibração nas direcções 

principais e os respectivos factores de participação de massa acumulados. 
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Tabela 4.8 - Períodos, frequências e factores de participação de massa 

 

Os modos de vibração fundamental para as direcções x e y correspondem ao 1º e 2º modo, 

respectivamente, com participações de massa acumulada até ao 12º modo de 94% e 92%.  

O primeiro modo de vibração, apresentado na Figura 4.18 e Figura 4.19, apresenta uma frequência 

de 1.07 Hz e corresponde a um modo de translação segundo x. O modo é praticamente puro, 

apresentando uma participação de massa de 77%. A deformada não apresenta pontos de inflexão o 

que sugere movimentos e deslocamentos para o mesmo sentido crescentes em altura. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.18 - 1º Modo de Vibração: Translação segundo x, 

(a) Vista XY e (b) Vista XZ 

 

Figura 4.19 - 1º Modo de Vibração em 3D: 

Translação segundo x 

O segundo modo de vibração, apresentado na Figura 4.20 e Figura 4.21, com uma frequência de 1.21 

Hz e uma participação de massa de 67 %, corresponde a um modo de translação segundo y. Mais uma 

vez, a deformada não exibe pontos de inflexão sendo os deslocamentos crescentes em altura. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.20 - 2º Modo de Vibração: Translação segundo y, (a) 

Vista XY e (b) Vista YZ 

 

 

Figura 4.21 - 2º Modo de Vibração em 3D: 

Translação segundo y 

O terceiro modo, com uma frequência de 1.25 Hz, encontra-se apresentado na Figura 4.22 e Figura 

4.23. Corresponde a um modo de torção acoplada a uma translação segundo a direcção x (com uma 

participação de 1.5%).  

 

Figura 4.22 - 3º Modo de Vibração: Torção, Vista XY 

 

Figura 4.23 - 3º Modo de Vibração em 3D: Torção 

4.6 Resposta para o sismo de 28 de Fevereiro de 1969  

Nesta fase, pretende-se reproduzir o comportamento da estrutura ao sismo de 1969 através do registo 

acelerométrico existente de, aproximadamente, 27 segundos. Com os dados obtidos é possível 

averiguar a veracidade das descrições obtidas pelos residentes.  

4.6.1 Análise Dinâmica Linear por intermédio de acelerogramas – Time-History 

O EC8-1 [5] permite representar a acção sísmica através de um conjunto de acelerogramas gerados 

artificialmente ou registados em aparelhos específicos. Refere, no entanto, que esta representação é 

possível apenas se forem utilizados, no mínimo, três acelerogramas e as amostras devem ser 
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adequadas às características sismológicas associadas à estrutura e às características do solo de 

implantação. 

Embora o registo adoptado não tenha sido retirado no local em que se encontra a estrutura, a distância 

em que a fonte e o conjunto de edifícios se encontram é bastante reduzida, apresentando 

características de solo semelhantes. Para além disso, a distância da fonte ao epicentro, da ordem dos 

240km, não sofre alterações significativas em relação ao local em estudo. Por conseguinte, colocou-se 

o registo acelerométrico segundo as direcções N-S, E-W e Z como input no programa de cálculo 

automático SAP2000 [4] reproduzindo os movimentos do solo observados aquando da ocorrência do 

sismo. Porém, dado que os dois edifícios recém-construídos à época do sismo se encontravam 

desabitados, existindo apenas um residente no último piso do edifício nº 3, optou-se por alterar o valor 

das sobrecargas apenas para estes resultados. Adoptou-se um valor unitário em todos os pisos, com 

o intuito de aproximar a resposta do modelo ao comportamento real da estrutura. 

4.6.1.1 Registo acelerométrico na ponte 25 de Abril 

O registo acelerométrico obtido no acelerógrafo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, instalado 

no pilar de ancoragem norte da Ponte 25 de Abril em Lisboa, permitiu obter os registos de acelerações 

para as componentes N-S, E-W e Z que se apresentam na Figura 4.24. Posteriormente, após o 

tratamento da informação, foi ainda possível obter o espectro de resposta para cada componente 

considerando um amortecimento de 5%. 

 

(a) 

 

 (d) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.24 - Registo do sismo de 28 de Fevereiro de 1969 ao longo do tempo segundo as direcções (a) N-S, (b) 

E-W e (c) Z; (d) Espectro de resposta das três componentes para 5% de amortecimento 

A introdução destes elementos permitiu reproduzir o comportamento da estrutura e os resultados serão 

expostos nos subcapítulos seguintes. 
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4.6.1.2 Acelerações e deslocamentos no topo e na base da estrutura – comparação da resposta 

com o comportamento dos residentes 

Submetendo a estrutura ao movimento provocado pelo sismo de 1969, foi possível retirar o valor das 

acelerações absolutas na fundação e no topo do último piso da estrutura. Por conseguinte, foi aplicado 

como input um PGA de 27 cm/s2 na base do edifício, como é possível observar na Figura 4.25, o que 

provocou uma aceleração máxima absoluta no topo do edifício de 86 cm/s2. De facto, verifica-se que o 

resultado obtido é suficiente para provocar a resposta em ressonância do candeeiro e um grande 

ângulo de rotação. A aceleração sentida no topo do edifício é três vezes superior à aceleração 

submetida na fundação.  

  

(a) (b) 

Figura 4.25 – Orbitas das acelerações absolutas registadas na (a) fundação e (b) no topo 19º piso 

Embora a descrição refira ângulos na ordem dos 90º, através do ensaio realizado pelo Professor Carlos 

Sousa Oliveira, cujos resultados se encontram expressos na Figura 4.26, o valor de 86 cm/s2 obtido 

no topo do edifício corresponde a um ângulo de rotação de cerca de 45º. O que já é um valor apreciável. 

Estes resultados foram obtidos experimentalmente com um pêndulo suspenso de um carro que se 

deslocava em cima de uma mesa. A aceleração harmónica do carro foi medida com um “andróide” 

munido de um acelerómetro tipo MEM, enquanto que o ângulo de rotação foi obtido a partir da filmagem 

do pêndulo e do carro, ao qual se fixou um transferidor. 

 

Figura 4.26 – Ensaios realizados da aceleração (PGA) na cobertura em função do ângulo  

Em termos de deslocamentos, é referido pelos residentes uma sensação de grandes deslocamentos 

na ordem das dezenas dos centímetros. Através das acelerações absolutas obtidas, foi executada uma 

rápida verificação para os deslocamentos absolutos, considerando um comportamento sinusoidal. 

Como tal, o deslocamento foi obtido com recurso à Equação 4.6. 

-0.27

-0.22

-0.17

-0.12

-0.07

-0.02

0.03

0.08

0.13

0.18

-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23 0.28

Acelerações absolutas na Fundação

Aceleração 
máxima: 0.27 

m/s2

N
-0.75

-0.55

-0.35

-0.15

0.05

0.25

0.45

0.65

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Acelerações absolutas Piso 19 (TOPO)

Aceleração 
máxima: 0.86 

m/s2

y = 0.2634e0.0266x
R² = 0.799

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(P
G

A
) 

C
o

b
e
rt

u
ra

 (
m

/s
2
)

Ângulo(º)

(45; 0.86)

S 

E O 

N 

S 

E O 



74 

 

Deslocamento = 
Aceleração 

(2πf)2
 (4.6) 

Onde f representa a frequência do edifício. Dado que o valor da aceleração máximo de 86 cm/s2 foi 

obtido para a direcção E-W, utilizou-se como referência o valor de 1.07Hz obtido para a direcção 

longitudinal. Consequentemente, obteve-se um deslocamento de cerca de 2 cm. Este valor foi 

confirmado ao observar os deslocamentos relativos, em função do tempo, provocados no último piso e 

que se apresentam expostos na Figura 4.27. Obteve-se um deslocamento máximo aos 24 segundos 

de 1.75 cm. Conclui-se que as descrições obtidas são bastante sobrestimadas. De facto a aceleração 

sentida foi bastante elevada o que terá provocado o pânico nos residentes, resultando na sensação de 

movimentos muito bruscos provocados na estrutura.  

 

Figura 4.27 - Deslocamentos relativos obtidos 

4.7 Avaliação Sísmica  

A avaliação sísmica da estrutura consistiu na consideração de três acções sísmicas diferentes. 

Realizaram-se duas análises dinâmicas lineares: uma análise tendo em conta a acção sísmica de 1969 

e, posteriormente, uma análise considerando a acção sísmica preconizada pelo EC8-1 [5] onde se 

adoptou um coeficiente de comportamento de 1.5 e 3. Por último, com base na verificação de segurança 

executada na memória descritiva da estrutura, executou-se ainda uma análise estática linear. 

4.7.1 Análise dinâmica linear por espectro de resposta 

São definidos dois tipos de sismo para a acção sísmica por espectro de resposta definida no EC8-1 [5]: 

o sismo tipo 1 e o sismo tipo 2, sendo necessário definir qual o tipo de sismo condicionante para o caso 

em estudo.  O sismo tipo 1 representa um sismo de interplacas ou epicentro afastado de magnitude 

elevada ou moderada, ao passo que o sismo tipo 2 representa um sismo de intraplacas ou de epicentro 

próximo de magnitude baixa. 

A estrutura localiza-se em Cacilhas, Almada, sobre um terreno de fundação tipo B e afecta a uma zona 

sísmica 1.3 e 2.3 para o sismo tipo 1 e tipo 2, respectivamente. Encontra-se inserida na classe de 

importância ϒII visto tratar-se de um edifício corrente. Esta informação permite, assim, reunir todos os 

parâmetros necessários para a definição dos espectros de resposta que se apresentam na Tabela 4.9 

e Tabela 4.10. 

Tabela 4.9 - Dados a utilizar para aplicação da acção sísmica tipo 1 

 

(23.96;1.75)

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 5 10 15 20 25

D
e
s
lo

c
a
m

e
n

to
 (

c
m

)

T (s)

dy,r (cm)

dx,r (cm)



75 

 

Tabela 4.10 - Dados a utilizar para aplicação da acção sísmica tipo 2 

 

Relativamente ao coeficiente de comportamento, este é utilizado com o intuito de considerar o 

comportamento não linear da estrutura quando se realiza uma análise elástica-linear da acção sísmica. 

É um factor que depende do sistema estrutural e da classe de ductilidade da estrutura. O EC8-3 [65], 

para a análise sísmica de edifícios antigos, sugere o valor de q = 1.5 para estruturas de betão armado. 

De facto, a estrutura em causa, não apresenta ductilidade suficiente para a consideração de um 

coeficiente de comportamento superior, por insuficiência de confinamento dos varões de armadura 

longitudinal. Embora, para a época construtiva em causa, se trate de um projecto relativamente bem 

executado em termos de pormenorização de armaduras. Actualmente, as cintagens são muito mais 

exigentes.  

Dito isto, optou-se igualmente por analisar a estrutura considerando um valor de q = 3, de forma a 

observar as diferenças caso a estrutura pudesse ser considerada como tendo uma ductilidade média o 

que, para aquela época, não era praticado ou conhecido. O valor de q = 3 foi obtido com recurso à 

Equação 4.7, aplicável em estruturas de classe de ductilidade média.   

q = qo × kw ≥ 1.5 (4.7) 

Onde, qo corresponde ao valor básico do coeficiente de comportamento e kw é o coeficiente que reflecte 

o modo de rotura predominante nos sistemas estruturas de parede [5].  

O caso em estudo não apresenta paredes resistentes, pelo que as forças serão absorvidas pelo sistema 

porticado. Por conseguinte, qo adopta o valor de 3.9 e kw um valor unitário. Este valor deve sofrer uma 

redução de 20%, uma vez que o edifício é irregular em altura (o recuo se localiza acima de 0.15H). Por 

conseguinte, chega-se a um valor para o coeficiente de comportamento de 3.  

Na Figura 4.28 encontram-se os espectros de resposta calculados para cada coeficiente de 

comportamento. Os primeiros modos de vibração fundamental são condicionados pelo sismo tipo 1, 

pelo que será esta a acção considerada na análise do conjunto de edifícios em estudo. 

  

(a) (b) 

Figura 4.28 - Espectros de resposta considerando (a) q =3 e (b) q = 1.5 

4.7.2 Análise estática linear 

Esta análise foi executada apenas para o edifício nº 5, tendo em conta o dimensionamento executado 

na memória descritiva do projecto.  Por conseguinte, considerou-se a estrutura solicitada em dois 
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sentidos ortogonais por um sistema de forças paralelas, aplicadas em cada andar. Essa força 

corresponde ao peso próprio de cada andar multiplicado por um coeficiente sísmico de 0.10 ou 0.15 

conforme se trate de um andar de habitação ou estabelecimento, tal como se encontra descrito no 

projecto. Os valores foram aplicados no centro de massa de cada piso (ver na Tabela 4.11). 

Nesta situação, foram ainda considerados os efeitos acidentais de torção, tendo sido aplicados 

momentos torsores, Mai, de eixo vertical em cada piso de acordo com a Equação 4.8. O seu efeito foi 

considerado tanto com sinal positivo como negativo.  

Mai = eai × Fi (4.8) 

Onde Fi representa a força horizontal aplicada em cada piso e eai a excentricidade acidental da massa 

do piso i, dada pela Equação 4.9.  

eai i =  ±0.05 × Li (4.9) 

Sendo Li a dimensão do piso na direcção perpendicular à direcção da acção sísmica.  

Tabela 4.11 – Forças estáticas aplicadas no centro de massa de cada piso 

 

4.7.3 Evolução dos esforços em altura e capacidade resistente dos pilares 

Para cada análise executada avaliou-se a capacidade resistente de cada pilar, verificando-se se a 

armadura existente seria suficiente para verificar a segurança à flexão composta e ao esforço 

transverso. 

O esforço transverso resistente de cada pilar, corresponde ao menor dos valores calculados na 

Equação 4.10 e Equação 4.11, de acordo com o EC2-1 [58]. A primeira corresponde à rotura pela 

cedência da armadura e a segunda à rotura pelo esmagamento do betão.  

VRd = 
Asw

s
 × z × fywd × cot θ (4.10) 

VRd = αcw × bw × z × ν1 ×
fcd

cot θ + tan θ
 (4.11) 

Em que, bw representa a largura do elemento, z corresponde a 0.9d e θ é o ângulo entre a biela de 

betão comprimida e o eixo longitudinal da peça (adoptou-se um valor de θ = 26.6º). O parâmetro αcw é 

o coeficiente que tem em consideração o estado de tensão no banzo comprimido, adoptando um valor 

unitário para estruturas sem pré-esforço. Já o parâmetro ν1 tem em consideração a redução da 

resistência do betão fendilhado por esforço transverso, sendo calculado com o auxílio da Equação 

4.12.  

ν1 = 0.6 × (1 −
fcd

250
) (4.12) 

As dimensões e armaduras dos pilares em estudo podem ser consultadas no Anexo O. Todos os 

pilares apresentam cintas de Փ6//0.15 (3.76 cm2/m). Actualmente, é recomendável a adopção de 

varões de 8 mm. 
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Na Tabela 4.12 é possível observar os coeficientes sísmicos obtidos apenas para o edifício nº 5. 

Verifica-se que a utilização de um coeficiente de comportamento de 1.5 aumenta substancialmente os 

esforços gerados na estrutura, sendo bastante conservativo. Os valores obtidos para a análise estática 

encontram-se de acordo com os coeficiente sísmicos aplicados de 0.10 e 0.15.  

Tabela 4.12 - Coeficientes sísmicos obtidos para o edifício nº 5 (isolado) para as várias análises efectuadas 

 

Na Figura 4.30 apresentam-se os esforços em função da altura para o pilar P2, para cada análise 

efectuada, e a sua localização pode ser observada na Figura 4.29.  

 

Figura 4.29 - Localização em planta dos pilares P2 e P4 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4.30 - Esforços no pilar P2 ((a),(b) Vx, My e (c),(d) Vy, Mx) em função da acção sísmica considerada  
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Os valores obtidos correspondem aos esforços do Pilar P2-3C do edifício nº 5. As grandes variações 

observadas nos esforços segundo x e y, nos 3 primeiros pisos, surgem devido à irregularidade em 

planta e às diferentes inércias dos pilares segundo os seus eixos principais. Estas irregularidades 

conduziram a esforços segundo a direcção longitudinal (Vx e My), corresponde à sua direcção de maior 

inércia, muito superiores aos esperado, nomeadamente, na diferença entre valores segundo x e y.  

Os edifícios apresentam um aumento da sua área em planta segundo a direcção y na transição do 2º 

para o 3º piso seguida de uma redução a partir do 4º piso. Consequentemente, verifica-se que, segundo 

a direcção y, o esforço transverso máximo não ocorre ao nível da fundação mas sim no segundo piso 

devido à alteração da dimensão do piso e pela introdução de mais elementos estruturais nos andares 

inferiores (correspondentes aos pilares P8 a P11). A redução em planta a partir do 4º piso pode explicar 

o decréscimo substancial nos valores dos esforços transversos, na transição entre o 3º e 4º pisos.  

Em relação às dimensões das secções do pilar, existe uma redução da sua dimensão na transição do 

5º para o 6º piso, do 12º para o 13º piso, do 14º para o 15º piso e do 17º para o 18º piso, principalmente 

segundo a direcção longitudinal. Estas variações são claramente observadas nos esforços Vx. 

No que concerne à verificação de segurança apresenta-se na Tabela 4.13 os esforços absolutos 

máximos obtidos para o primeiro piso, dado ser o piso que apresenta problemas em termos de flexão 

composta. Para o cálculo da armadura mínima necessária, considerou-se um taxa de armadura, ρ, de 

1%. Em termos de resistência ao esforço transverso, este encontra-se condicionado pela cedência da 

armadura. Verifica-se, de um modo geral, que o problema se encontra nos três primeiros pisos, onde a 

armadura transversal não é suficiente para resistir aos esforços gerados. 

No sismo de 1969, verificou-se que todos os pilares se encontram devidamente armados para resistir 

a uma acção sísmica de intensidade semelhante ou inferior, tanto em termos de resistência à flexão 

composta como em termos de esforço transverso. Visto que a estrutura não sofreu qualquer dano 

estrutural aquando da ocorrência do sismo, os resultados obtidos estão de acordo com o esperado. De 

facto, os esforços observados em cada pilar são bastante reduzidos. 

Em relação às restantes análises, a análise estática foi a que apresentou esforços nos pilares mais 

elevados. A escolha de um coeficiente sísmico de 0.10 e 0.15 é bastante severa na estrutura. Por 

conseguinte, verificou-se que nos pilares P2, P4, P6 e P7 a segurança à flexão composta não é 

verificada para as dimensões e armaduras existentes. Os pilares P4, P6 e P7 apresentam igualmente 

problemas para a análise dinâmica por espectro de resposta para um coeficiente de comportamento 

de 1.5. Para um coeficiente de comportamento de 3, aplicável caso a estrutura tivesse sido 

dimensionada para apresentar uma classe de ductilidade média, a estrutura não apresentou problemas 

em termos de resistência à flexão composta.  

Na Figura 4.31, apresenta-se a comparação entre os espectros de resposta para o sismo de 1969 e o 

espectro preconizado pelo EC8-1 [5] para um zonamento sísmico 1.3. Para a representação escalada 

de 5.9, o traçado médio para as componentes N-S e E-W apresenta um andamento semelhante à 

regulamentação actualmente proposta. O valor de 5.9 corresponde à relação existente entre os dois 

espectros para o período de 1.3 segundos.  

Adicionalmente, ensaiou-se o caso da torre isolada com o intuito de averiguar o efeito dos acréscimos 

laterais ao nível dos 3 primeiros pisos. O resultado foi um andamento mais regular, quer dos momentos 
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quer dos esforços transversos, com os valores máximos a ocorrer ao nível da fundação. No entanto, 

continuou a observar-se uma diferença muito grande entre a direcção x e y. Na situação da torre 

isolada, os 3 primeiros pisos funcionam como piso vazado por não apresentarem quaisquer paredes 

no seu interior.  

Os edifícios foram analisados conjuntamente com a área avançada dos 3 primeiros pisos. No entanto, 

dada a incerteza na existência ou inexistência de juntas de construção na ligação da torre com os 

restantes elementos, é necessário referir a importância deste problema nos esforços que se 

desenvolvem a nível dos pilares inferiores.  

 

Figura 4.31 - Comparação dos espectros de resposta 

 

Tabela 4.13 - Verificação de segurança para o primeiro piso 
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5 Considerações Finais 

A análise de sismos passados possibilita a compreensão do impacto causado tanto ao nível das 

edificações como as consequências provocadas a nível social e económico. Por conseguinte, o estudo 

realizado sobre o sismo de 28 de Fevereiro de 1969 permitiu compilar as diversas informações 

espalhadas por várias locais, desde os jornais existentes na época e alguns elementos soltos em 

câmaras municipais, arquivos, listas de chamadas telefónicas, entre outros, e comparar os resultados 

obtidos com os trabalhos publicados na altura do sismo.  

Estas informações permitiram, assim, analisar um largo conjunto de edifícios atingidos, na cidade de 

Lisboa e outras a sul, e determinar, em cada uma delas, as zonas de maior impacto sísmico e quais as 

tipologias construtivas mais vulneráveis. De acordo com a EMS-98 [3], estas correspondem a edifícios 

de vulnerabilidade A ou B. As construções antigas, presentes essencialmente na zona baixa de Lisboa 

e nas zonas rurais do Algarve, não apresentam características sismo-resistentes, sendo necessário 

tomar medidas que assegurem a segurança física da população.  

Embora tenha sido possível aglomerar informações importantes sobre o presente tema, este deve ser 

alvo de um estudo contínuo. Como se trata de um acontecimento que ocorreu há mais de 50 anos 

houve, infelizmente, muita informação que foi perdida ou encontra-se em parte incerta, sendo essencial 

acrescentar mais elementos a este extenso conjunto já reunido. Nomeadamente, sobre as regiões do 

continente que não foram analisadas no presente trabalho. A repetição de um sismo, de intensidade 

semelhante ou superior, é inevitável o que torna crucial o estudo de sismos passados para a criação 

de medidas de mitigação de risco sísmico. 

O registo obtido pelo acelerógrafo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que se encontrava 

instalado no pilar de ancoragem norte da Ponte 25 de Abril em Lisboa, permitiu replicar os efeitos 

sentidos num edifício de grande porte em betão armado, recém-construído aquando da ocorrência do 

sismo, e sobre o qual houve descrições de comportamento pelos residentes. Conclui-se que as 

acelerações impostas no solo de 27 cm/s2 provocam acelerações no topo do edifício suficientes para 

provocar oscilações e ângulos de rotação elevados (da ordem dos 45º), num candeeiro pendurado no 

tecto. Em relação à segurança estrutural do edifício, conclui-se que para esta acção observada, os 

esforços gerados são bastante reduzidos e não provocam danos estruturais. No entanto, introduzida a 

acção sísmica actual (EC8-1 [5]) e o valor de coeficiente de comportamento de 1.5 recomendado no 

EC8-3 [65], as armaduras existentes em alguns pilares não são suficientes para garantir a segurança 

do edifício. A análise estática realizada de acordo com o que consta no projecto de 1967, produziu 

esforços ainda mais severos na estrutura. A consideração de coeficientes sísmicos de 0.10 ou 0.15 

conduz a resultados ainda mais conservativos do que a regulamentação actual existente.  

Propostas de trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, sugere-se a procura de mais elementos que possam completar algumas 

dúvidas que foram surgindo ao longo do trabalho. A região do Algarve, tendo em conta as tipologias 

construtivas existentes e sendo uma zona de grande perigosidade sísmica, deve ser alvo de um 

tratamento específico e mais detalhado do que o que foi presentemente conseguido.  

Em relação à análise sísmica, propõe-se um estudo não linear para uma melhor compreensão do 

desempenho da estrutura.  
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Anexo A 

Escala Sísmica de Rudolph para sismos sentidos em navios [15] 
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Anexo B 

Principais danos observados no concelho de Lisboa 
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Anexo C 

Anexo C.1. Igrejas analisadas no concelho de Lisboa – características e 

danos observados 

 

Anexo C.2. Igrejas analisadas no concelho de Lisboa e respectivos graus 

de dano  
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Anexo D 

Anexo D.1. Monumentos analisados no concelho de Lisboa – 

características e danos observados 
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Anexo D.2. Monumentos analisados no concelho de Lisboa e respectivos 

graus de dano 

 

Anexo D.3. Mapa “zoom” dos monumentos analisados em Lisboa 
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Anexo E 

Valor final de intensidades para as freguesias do concelho de Lisboa 
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Anexo F 

Anexo F.1. Igrejas analisadas no concelho de Setúbal – características e 

danos observados 

 

Anexo F.2. Igrejas analisadas no concelho de Setúbal e respectivos graus 

de dano 
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Anexo G 

Anexo G.1. Monumentos analisados no concelho de Setúbal – 

características e danos observados 

 

Anexo G.2. Monumentos analisados no concelho de Setúbal e respectivos 

graus de dano  
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Anexo H 

Anexo H.1. Mapa com os principais danos ocorridos no concelho de 

Portimão 

 

Anexo H.2. Mapa “zoom” dos principais danos ocorridos no concelho de 

Portimão 
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Anexo I 

Anexo I.1. Igrejas analisadas no distrito de Faro – características e danos 

observados 
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Anexo I.2. Igrejas analisadas no distrito de Faro e respectivos graus de 

dano 

 

Anexo J 

Anexo J.1. Monumentos analisados no distrito de Faro – características e 

danos observados 
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Anexo J.2. Monumentos analisados no distrito de Faro e respectivos 

graus de dano  

 

Anexo K 

Resumo das descrições obtidas para cada concelho do distrito de Faro 
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Anexo L 

Intensidades atribuídas aos concelhos do distrito de Faro 
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Anexo M 

Anexo M.1. Planta de fundações 
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Anexo N 

Anexo N.1. Plantas dos pisos 

Planta do Piso 2 

N 

 

Planta do Piso 3 

 

Planta do Piso 4 
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Planta do Piso 5 ao 19 Planta do Último Piso 

 

 

 

Anexo N.2. Alçados 

 

Alçado Este Alçado Sul 
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Anexo O 

Anexo O.1. Pilares 

Pilar P1 Pilar P2 
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Pilar P3, P5 e P7 Pilar P4 e P6 

  

 

Pilar P8, P9, P10 e P11 
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Anexo P 

Anexo P.1. Acções consideradas para as lajes 

 
 

 

Anexo P.2. Acções consideradas para as escadas 

 

 


