
Estudo contabiliza 148 tempestades
fortes em Portugal no século XIX
Projecto envolvendo quatro universidades está a reconstituir o clima do país nos últimos 350 anos a partir
do cruzamento de várias fontes de informação. Já há alguns resultados preliminares

Clima
Ricardo Garcia

O mau tempo não perdoa. As marés
"produziram inundações desastro-
sas na foz do Douro e nas praias de
Ovar". A água avançou com "força
espantosa" sobre a Ericeira, arrom-
bando muros. "Há anos que não
chega a tão grande altura." Em Tor-
res Vedras, "em algumas povoações
marítimas tem havido sinistros".
Algumas pessoas foram arrastadas

pelas ondas. Na Costa da Caparica,
os pescadores ficaram mais de um
mês sem sustento. "O mau tempo
não os tem deixado pescar."

Quem le estas linhas pensa que se
referem a este Inverno de 2013-2014,
marcado por sucessivas tempesta-
des e um rasto de estragos pelo país.
Mas não: são relatos e notícias do
século XIX. Houve pelo menos 148

episódios associados a tempestades
de vento, segundo um levantamen-
to realizado por investigadores do
Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa.

E, em grande medida, são uma
cópia daquilo a que se continua a
assistir no país: inundações
na costa, casas destruídas,
ondas que varrem pessoas,
árvores caídas, construções

afectadas. "As consequên-
cias é que podem ser pio-
res, porque a pressão hu-
mana agora é maior", diz
Maria João Alcoforado,
co-autora do estudo, jun-
tamente com David Mar-
ques e António Lopes.

Olhar para as tempesta-
des do século XIX é uma
das várias linhas do Kli-
mHist, um projecto en-
volvendo quatro uni-
versidades - de Lisboa,
do Porto, de Évora e de
Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) - que



pretende reconstituir
o clima em Portugal
nos últimos 350 anos.
0 projecto vai a meio
e alguns resultados
preliminares são
apresentados hoje
na UTAD.

O ponto de par-
tida é 1645, o ano
em que começa um

período de actividade solar muito
baixa, conhecido como Mínimo
de Maunder. Para um passado tão
distante, não hã senão registos me-
teorológicos indirectos. Os anéis
de crescimento de centenários
carvalhos-alvarinhos (Quercus ru-
bor) da Mata Nacional do Buçaco
estão a ser analisados para estudar
a precipitação desde o século XVII.
Descrições feitas por um mercador
holandês do século XVIII, Inácio
António Henkell, estão a ajudar na
reconstituição das cheias do Douro.
Hã também estudos sobre a evo-
lução da temperatura a partir de
furos no solo ou sobre a aplicação
de modelos climáticos para simular
eventos meteorológicos extremos
no passado.

A escala de Franzini
As informações sobre as tempes-
tades de vento no século XIX vêm
sobretudo de uma fonte: os registos
sistemáticos de Marino Miguel Fran-
zini (1779-1861), um dos pioneiros
da estatística e da meteorologia em
Portugal. Em 1815, Franzini come-
çou a fazer anotações sobre o clima,

a pedido do médico Bernardino Go-

mes, intrigado com a mortalidade
elevada durante os Verões. Deixou
duas séries de dados, de 1815 a 1826
e de 1836 a 1859, com informações
sobre o estado do tempo, a tempera-
tura, o vento, as tempestades.

Os investigadores do projecto Kli-
mHist traçam um paralelo da escala
utilizada por Franzini para medir
a força do vento com a desenvolvi-
da pelo almirante britânico Francis
Beaufort mais ou menos na mesma

altura. Beaufort baseou a sua escala
no estado "visível" do mar - o tipo
e tamanho de vagas, se formavam
"carneirinhos" ou se rebentavam,
a concentração de aerossóis no ar
ou de espuma sobre a água, a visi-
bilidade. Para cada combinação de
sinais era atribuído um grau - de um
a 12 - associado a uma velocidade
estimada do vento.

A escala de Beaufort tornou-se
muito popular, mas Franzini, em-
bora também servisse na Marinha,
não a utilizou. "É estranho que não a

conhecesse", afirma António Lopes,
um dos co-autores do estudo. Desen-
volveu antes a sua, primeiro com qua-
tro níveis, posteriormente com seis.

Os dados que deixou permitiram
traçar, agora, uma primeira crono-
logia de eventos meteorológicos
extremos no século XIX. Juntando
outras fontes documentais, como
notícias de jornais da época, os

investigadores contabilizaram 148

tempestades associadas a ventos
fortes nesse período. Três em cada

quatro estavam relacionadas com
ventos de sul ou sudoeste e a maior
parte ocorreu nos meses de Inver-
no (Dezembro, Janeiro e Fevereiro).

É uma primeira aproximação,
num trabalho cujo objectivo é ir
preenchendo as lacunas de conheci-
mento do passado climático do país.
"Quando se fazem reconstruções de
clima na Europa, falta sempre infor-

mação de Portugal", afirma Maria
João Alcoforado, que coordena o

projecto KlimHist.
Registos históricos de alguns fe-

nómenos naturais dão informações
preciosas para trabalhos deste tipo.
No Japão, há documentos com as da-

tas precisas da festa da floração das

cerejeiras pelo menos desde o sécu-
lo XI. "Isto permitiu reconstituir a

temperatura da Primavera ao longo
de séculos", diz Maria João Alcofo-
rado. Na Europa Central e do Norte,
registos dos dias em que canais e
rios congelaram também dão pistas
para compor a meteorologia do pas-
sado. Para o Sul da Europa, são os
eventos extremos que mais ficaram

na memória através de documentos
escritos. "Quando são coisas fortes,
sempre aparecem em algum lado",
afirma Alcoforado.

Um exemplo é o das catastrófi-
cas tempestades que varreram o

país de 3 a 6 de Dezembro de
1739. Relatos eclesiásticos, ma-
nuscritos e impressos permiti-

j
ram reconstituir parte do que
aconteceu nesses dias em vá-
rios pontos do país - Porto,
Coimbra, Santarém, Lisboa,
Évora, Montemor-o-Novo e

Cuba.
Uma fonte essencial são

dois poemas que regista-
ram, em 1740, a tragédia
do ano anterior. O cónego
Martinho Lopes de Morais
Alão, por exemplo, escre-
veu sobre o Porto: "Corria
o Douro taõ arrebatado/
Taõ rápido, cruel, e taõ
valente/Que parecia vi-
nha declarado/Inimigo
de todo o ser vivente."
E sobre Coimbra, acres-
centou Manoel José Cor-
rêa e Alvarenga: " Vay o

Monda correndo arre-
latado/Aqui cazas, alli
ilantas quebrando/Se
i huns leva as alfayas
lesbocado/Da mes-
na vida a outros vay
privando."

Registos
sistemáticos
de dados
meteorológicos
deixados por
Marino Franzini
ajudaram a traçar
uma primeira
cronologia das
tempestades no
século XIX



Fenómenos meteorológicos extremos afetam Portugal h á séculos 

Publicado hoje às 08:39 

O Inverno que está prestes a terminar trouxe este ano tempestades, cheias, ventos e chuva fortes. A 

estação vestiu-se a rigor, mas uma equipa de investigadores assegura que o fenómeno não é de agora. 

A equipa do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa andou para trás no tempo e 
descobriu que no século XVII teve início um longo período de tempo frio. 

Começou em 1675 e terminou em 1715. Portugal foi atingido por uma vaga de frio e Lisboa, nessa 
época, assitiu a vários nevões. Maria João Alcoforado, uma das autoras do estudo, revela que foram 

quatro décadas de Invernos muito rigorosos. 

A equipa da Universidade de Lisboa está a estudar o clima em Portugal desde 1675 até aos nossos 
dias. Entre períodos de vários registos a outros de total nulidade, os investigadores concluíram que 

as tempestades não são fenómeno só do presente. 

1739 foi um dos anos de má memória. Em dezembro, três dias bastaram para inudar o país. Em 
contraste, o ano de 1694 foi seco. Tão seco que procissões saíram à rua a pedir chuva.  

O trabalho, que começou há dois anos no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 
Lisboa, vai continuar durante mais um ano.  

No final, o objetivo é apresentar um mapa do clima que explique a variação de fenómenos no 
passado e permita melhores previsões para o futuro. 

Sónia Santos Silva 
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Investigadores vão reconstruir clima dos 

últimos cinco séculos em Portugal 

Projecto inédito no país pode ajudar a prever o futuro do clima. As primeiras conclusões do estudo 
são apresentadas esta segunda-feira, em Vila Real. Dos estudos já desenvolvidos, foi 
possível perceber uma tendência de aumento da mortalidade no Verão, com um pico nos anos em 
que há secas.  
17-03-2014 8:51 por Olímpia Mairos 
 

Investigadores das universidades de Vila Real e Lisboa estão a estudar o clima português dos últimos 500 

anos, através de um projecto que se prolonga até 2015 e que pretende ajudar a tirar lições para o futuro.  

 

“É o primeiro projecto do género em Portugal e vai promover o estudo multidisciplinar do clima dos 

últimos cinco séculos”, refere à Renascença João Santos, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), que com o estudo espera “vir a compreender melhor determinadas dinâmicas sociais 

ligadas a eventos climáticos extremos e tirar lições para o futuro”.  

 

Dos estudos já desenvolvidos, os investigadores concluíram que “uma tendência actual, evidenciada pelos 

registos climáticos, é o aumento da mortalidade no Verão, com um pico de óbitos nos anos em que há 

registo de secas”.  

 

Para a responsável pelo projecto, Maria João Alcoforado, da Universidade de Lisboa, é importante perceber 

se “os serviços de saúde de prevenção devem melhorar, se as pessoas se poderão adaptar ou se 

poderemos vir a registar mais óbitos no Verão, caso as vagas de calor se vierem a multiplicar, como alguns 

estudos suportam.”  

 

As previsões meteorológicas datam da segunda metade do século XX, no pós II Guerra Mundial, com o 

surgimento dos computadores. A reconstrução do clima baseia-se, por isso, em dados instrumentais, 

recolhidos através de equipamentos, documentação de época, análise dos anéis de crescimento das 

árvores e furos geotérmicos.  

 

Para obter dados do clima relativos ao século XIX, os investigadores do CITAB e da UL apoiam-se nos diários 

de Miguel Franzini, cientista e observador italiano, e para complementar a informação recorrem aos 

registos dos instrumentos meteorológicos da época.  

 

Maria João Alcoforado considera que uma das observações mais “interessantes” do investigador italiano 

“foi a contra corrente da mortalidade registada em Lisboa, que atingia picos no verão, enquanto no resto 

da Europa havia mais óbitos no inverno”, e que na origem deste desequilíbrio, estariam “problemas de falta 

de higiene, falhas na conservação dos alimentos e os pântanos que existiam nos arredores da capital”.  
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Para recuar até aos séculos XVI-XVIII, os cientistas vão analisar os registos de imprensa, procissões, 

rogatórias (pedidos de chuva ou sol), e os arquivos de Sés e Igrejas.  

 

As informações anteriores a 1850 vão ser obtidas através da medição não invasiva dos anéis de árvores 

centenárias e de furos geotérmicos, que consistem em perfurações no solo com centenas de metros de 

profundidade, que registam a temperatura, à medida que as ondas térmicas se vão propagando em 

direcção ao centro da Terra.  

 

Algumas conclusões do estudo, vão ser reveladas esta segunda-feira, em Vila Real, no decorrer de um 

workshop que vai juntar historiadores, biólogos, geógrafos e físicos.  

 

A iniciativa que arrancou no ano passado e prolonga-se até 2015. Envolve a Universidade de Lisboa (UL) e o 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB) da UTAD, com a colaboração 

de historiadores das Universidades de Évora e Porto. 
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