
O Grande Terremoto de Lisboa 

de 1755

Consequências Científicas, Políticas 

e Culturais, na Europa e no Brasil



Quando um terremoto intenso atinge uma cidade grande, as

consequências imediatas são: destruição, mortos e feridos, prejuízo

material, desordem social e abalo na confiança de pessoas que

acreditavam merecer estar a salvo de desastres.

Neste terremoto de Lisboa de 1755, de magnitude próxima de 9, a

desgraça foi ainda agravada por um gigantesco tsunami e incêndio

que atingiu a maior parte da cidade, já em escombros.

Foi sentido em vários paises da Europa, onde era o maior terremoto

conhecido até então. Houve muita discussão envolvendo Filosofia,

Religião, Política e um esforço para entender o evento, de um ponto

de vista religioso ou de ciência natural. A análise do evento foi muito

importante para estabelecer as bases da Sismologia.

As consequências de um 

Terremoto



Situação de Lisboa



Lisboa : como era



A Destruição



Reflexos no Pensamento do Povo e de Intelectuais

Castigo Divino – Sodoma e Gomorra

Leibniz

O Otimismo:

Vivemos no 

melhor mundo

possível.

Um só Caligula ou 

um só Nero são 

piores do que um 

terremoto.

Voltaire (François 

Marie Arouet) - O 

Iluminismo.

Candide ou 

L’Optimisme, O 

Barão de Pangloss.

Poème sur le 

Desastre de 

Lisbonne.

Rousseau - A 

culpa é dos 

homens que 

desequilibram a  

harmonia da 

criação.



A procura de causas naturais

Descrição do Responsável 

pelo Arquivo da Torre do 

Tombo

Kant: Há na Terra grandes labirintos e criptas que se estendem 

por toda parte. Contém um fogo brilhante  que, a um pequeno 

estímulo, pode lançar-se violentamente ao seu redor e agitar ou 

mesmo fender a terra. Era ainda o Modelo de Aristóteles.

O mistério do lago.

Hooke – 1678 Teoria.da Elasticidade; 

D’Alembert – 1747 Corda Vibrante



Situação Política e Econômica

D. João V, 

Absolutista,

Reinou até 

1750

Opulência:

Ouro do 

Brasil.

Sucedido 

pelo filho

D.José I

Fidalgos e Religiosos, principalmente Jesuitas, dominavam a 

administração e a educação.



O Dia Seguinte

Com apoio do rei D. José I, o Secretário de 

Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, 

futuro Marquês de Pombal, assumiu total 

controle da situação 

Providências imediatas de Pombal:
1) Postos de distribuição de mantimentos;

2) Deslocou regimentos militares para Lisboa;

3) Equipes para desobstrução e remoção dos 

mortos;

4) Instituiu aparelho judicial de emergência, 

para processo verbal e sumário de 

saqueadores, especuladores e contraventores;

5) Construção de barracas de lona e madeira 

para desabrigados;

6) Estudos para reconstrução imediata de 

Lisboa.



A Reconstrução 
Opções de Manuel da Maia para a reconstrução:

1) No mesmo local, mantendo características;

2) Redesenhar ruas mais largas;

3) Mesmo que 2), limitando altura

4) Arrasar toda cidade, usando entulho para nivelar e 

limitando altura = largura da rua;

5) Edificar nova Lisboa em outro lugar.

Escolhida 4) antes do final de 1755.



O Poder de Pombal
Acerto das medidas após terremoto,

trouxe extraordinário poder, que exerceu 

durante 27 anos

Oposição de fidalgos e jesuitas teve reação 

violenta: fidalgos condenados a morte e o 

Jesuita Gabriel Malagrida condenado a 

morte pelo fogo por tribunal da Inquisição.

Impôs reformas profundas:

•Decreto de 1759 proscreveu Cia. de Jesus.  

Bens sequestrados e colégios fechados;

•reformou a Universidade de Coimbra;

•reformou a Inquisição em Portugal;

•aboliu a escravatura;

•eliminou diferenças entre cristãos novos e     

velhos;

•promoveu e valorizou o Comércio

No Brasil:
• Expulsão de jesuitas, que estavam no 

Brasil desde 1549, teve consequências 

profundas, com mais de 500 desterrados;

•Missões jesuiticas, com 100.000 habitantes, em 31 reduções: 

Com receio de que se tornassem independentes, Pombal 

ordenou sua destruição. Poema O Uraguay, B.da Gama;

•Língua Geral proibida por decreto de 1758 e uso e ensino do 

Português tornado obrigatório;

•Reforma de toda administração

•Reforma do ensino.

O poder de Pombal terminou em 1777 com a morte de

D. José I e ascenção de sua filha, D. Maria I, a louca.

Ruinas – Redução de São Miguel Arcanjo



O Inquérito



O Sismo

Epicentro: Banco de Gorringe ou falha próxima;

Magnitude: próxima de 9

Réplicas por mais de 10 anos, mais de 250 sismos 

durante os primeiros seis meses.



A Engenharia Sísmica

Técnica da Gaiola. Modelos testados com marcha 

de soldados. Peças pré-fabricadas , regularidade e 

uniformidade ao gosto do Iluminismo.



Resumo

No dia 1 de novembro de 1755 às  nove e trinta da manhã, quando, pelo feriado religioso de 

Todos os Santos, grande parte da população estava nas igrejas, Lisboa foi atingida pelo terremoto 

mais destrutivo conhecido até então na Europa. Muitos sobreviventes  fugiram para a planície às 

margens do Rio Tejo, onde  foram atraídos pela visão de navios destruídos, expostos por 

surpreendente recuo das águas. Sobreveio então a segunda parte da catástrofe, com um gigantesco 

Tsunami, de ondas de dez a vinte metros. Mas haveria ainda uma terceira parte da desgraça, com 

grande incêndio, iniciado pelo fogo das casas e pelas velas das igrejas iluminadas. Como não havia 

quem apagasse o incêndio, Lisboa ardeu durante cinco dias. Informações sobre o número de mortos 

em Lisboa estão entre 10.000 e 30.000, mas houve mortos também  em outras regiões como o 

Algarve, o noroeste da África e o sudoeste da Espanha.

A análise do acontecimento provocou profundas reflexões por toda a Europa. Intelectuais da 

época como Voltaire, um expoente do Iluminismo, Kant, Rousseau e Goethe escreveram sobre o 

terremoto. Portugal era um dos paises mais religiosos da Europa e a maior parte da população 

interpretava acontecimentos do tipo como castigo divino. Voltaire  usou o terremoto para combater o 

Otimismo de Leibniz, doutrina metafísica segundo a    qual vivíamos “no melhor dos mundos”, 

escolhido pelo Criador como o melhor dos universos possíveis. Manteve discussão também com 

Rousseau, que achava que eram os erros do homem os responsáveis pela corrupção da harmonia da 

Criação. A partir de 1756, Kant publicou vários ensaios sobre o terremoto de Lisboa em que se 

apegava ainda às idéias de Aristóteles  sobre  canais  no interior da Terra. Dizia que sob nossos pés há 

cavidades e galerias estendendo-se por toda parte,  contendo fogo brilhante que, com pequeno 

estímulo, pode lançar-se e agitar ou mesmo fender a terra.



Até 1750, Portugal havia sido governado pelo monarca absolutista D. João V que havia

realizado obras grandiosas como o Aqueduto das Águas Livres, o Convento de Mafra ( o do

“Memorial do Convento” de José Saramago) e a famosa Biblioteca Real, na época uma das

maiores da Europa. Apoiava o desenvolvimento da música e das letras e recebeu os títulos de

Magnânimo, pela generosidade com os membros de sua Corte e de Fidelíssimo, outorgado pelo

Papa, por sua religiosidade. A riqueza era sustentada principalmente pelo ouro e pedras preciosas

do Brasil. Foi sucedido por D.José I, avô do nosso D. João VI . Foi neste cenário, dominado pelos

fidalgos e pelos religiosos, principalmente pelos Jesuítas, que ocorreu o terremoto.

D José I não sabia o que fazer, diante das desgraças do terremoto e foi socorrido pelo Secretário

de Estado Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, que havia antes servido

na Diplomacia. Com apoio do Rei, Pombal assumiu total controle da situação, definindo como

tarefas urgentes “enterrar os mortos e socorrer os vivos”. Suas providências foram imediatas 1)

ainda no dia do terremoto, instalou posto de distribuição dos mantimentos que foi possível

encontrar nos escombros e o que chegava de fora, recebido nas portas da cidade ou no Tejo 2)

foram deslocados para Lisboa regimentos militares de várias regiões do país; 3) foram formadas

equipes para desobstrução e remoção dos mortos; 4) decreto instituiu aparelho judicial de

emergência para processo verbal e sumário de saqueadores, especuladores e outros

contraventores. Foram instaladas novas forcas. 5) foram construídas barracas de lona (das velas

dos navios) e de toda a madeira que se encontrou, para os desabrigados , que chegavam a 2/3 da

população; 6) foram tomadas providências para a reconstrução de Lisboa, que é hoje considerada

grande obra do Marquês de Pombal.



Pombal adquiriu extraordinário poder com o acerto das providências tomadas após o terremoto.

Foi personagem autoritário, exemplo típico de Déspota Esclarecido, que governou Portugal e o Império

durante 27 anos. Sua ação encontrou forte oposição de religiosos, fidalgos e políticos que receavam

perder seu poder. Sua reação foi rápida e violenta; fidalgos importantes foram executados, a pretexto de

participarem de atentado contra o rei .O influente jesuíta Gabriel Malagrida, que havia estado em

missão no Norte do Brasil durante 12 anos, foi julgado pelo tribunal da Inquisição e condenado a

morte pelo fogo. Os jesuítas tinham muita influência na administração e total controle da educação

mas decreto de 1759 proscreveu a Companhia de Jesus, com seqüestro de seus bens e fechamento dos

colégios e das missões, em Portugal e nas colônias. Os jesuitas foram perseguidos e expulsos, de todo

território do Reino. Convenceu outros reinos a agirem da mesma forma. Impôs reformas profundas,

como a da Universidade de Coimbra, antes controlada por jesuítas, da Inquisição, da abolição da

escravatura e da diferença entre cristãos novos e velhos, e da valorização da atividade comercial.

O poder e autonomia dos jesuítas no Brasil, controlava os enormes territórios das Missões, com

população indígena de 100.000 habitantes e que corriam o risco de tornar-se independentes. As Missões

foram consideradas obstáculos para os planos de Pombal, de transformação de Portugal e do Império e

ele ordenou a destruição dos Sete Povos das Missões no R.G. do Sul. A perseguição aos jesuitas, que

estavam no país desde 1549, com o desterro de mais de 500 religiosos, teve conseqüências profundas

no Brasil. A língua corrente na maior parte do país não era o Português, mas a Língua Geral, o

Nheengatu mas decreto de 1758 tornou obrigatório o ensino e uso do Português no Brasil.



Os testemunhos, observações e relatos sobre o terremoto de 1755 foram muito importantes para

estabelecer os fundamentos da Sismologia. Inspirado por um colaborador, desconhecido, Pombal

enviou a todas as Paróquias do país, com obrigatoriedade de resposta, sob pena de sanções,

questionário sobre o sismo, com perguntas muito objetivas e que se aproximam do que se

perguntaria hoje para definir a intensidade de um sismo. Parte destes questionários foi descoberta no

século XX e tem sido utilizada para vários estudos do sismo. Acredita-se que o epicentro tenha sido

próximo ao Banco de Gorringe, cerca de 200 km a sudoeste do Cabo de São Vicente e que a

magnitude tenha sido próxima de nove. Houve réplicas durante mais de dez anos, com mais de 250

sismos durante os primeiros seis meses. Na reconstrução de Lisboa, houve estudos para projeto de

estruturas que resistissem aos sismos, que talvez tenham sido os primeiros trabalhos de Engenharia

Sísmica.
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