
Subida do mar põe
Jerónimos e Porto
histórico em risco
Clima. Um alerta científico prevê que cinco locais portugueses classificados
como património mundial caminhem lentamente para o desaparecimento

Nao serão necessárias alterações drásticas de temperatura
para desaparecerem inúmeros locais do mundo classificados
como Património Mundial. O processo será muito demora-
do mas será também inevitável se nada reverter a subida das

águas do mar. Para os Jerónimos afundarem basta que a

temperatura suba 1,6 graus Celsius. Para o centro histórico
do Porto chegarão 2,5 graus. A conclusão é de dois investiga-
dores das universidades de Innsbruck e Potsdam. PAIS PAG. 18



Subida do mar põe em
risco cinco patrimónios
mundiais da UNESCO

Alerta. Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e Centro
Histórico do Porto entre os locais ameaçados pela alteração do clima

HELDER ROBALO

ATorre de Belém, o Mosteiro dos Je-

rónimos, o Centro Histórico do Por-
to, parte das vinhas do Pico e a zona
histórica de Angra do Heroísmo po-
dem desaparecer se não for travado
o aumento da temperatura global e

consequente subida do nível médio
do mar. As conclusões são de um
estudo da Environmental Research
Letters que aleita para a possibilida-
de de 136 locais Património Mun-
dial reconhecidos pela UNESCO
poderem desaparecer devido à su-
bida do nível médio do mar.

De acordo com o estudo, publi-
cado na revista científica do Insti-
tuto de Física (junta os profissio-
nais de física do Reino Unido e Ir-
landa), este cenário pode ocorrer
se se verificar um aumento, em
média, de três graus Celsius acima
dos níveis verificados no período
pré-industrial. Segundo as pro-
jeções feitas para os 720 locais
que integram a lista mundial da
UNESCO, 136 seriam afetados pelo
aumento da temperatura e conse-
quente subida do nível do mar no
espaço de dois mil anos.

Em Portugal o estudo indica que
haverá danos caso se verifique um
aumento da temperatura na or-
dem dos 0,8 a 0,9 acima dos valores

verificados antes da Revolução
Industrial na zona central de Angra
do Heroísmo, naTerceira, Açores.
Já para as vinhas do Pico o impac-
to será fatal se se registar um au-
mento de 1,3 graus, enquanto nos
Jerónimos e Torre de Belém tal su-
cede apartir dos 1,6 graus. O Cen-

tro Histórico do Porto será afetado
se a temperatura subir 2,5 graus.

O cenário, preocupante, é glo-
bal. AEstátua da Liberdade, aTor-
re de Londres, a Ópera de Sydney,
a Ilha de Moçambique e o Me-
morial da Paz de Hi-
roxima são outros lo-
cais que podem de-
saparecer do mapa.
A subida do nível do
mar em dois mil anos
é "um cenário possí-
vel e não particular-
mente extremo", sus-
tenta Ben Marzeion,
investigador da Universidade de
Innsbruck, e autor do estudo (em
parceria com Anders Levermann,
do Instituto Potsdam para a Pes-

quisa do Impacto Climático) . "Os
níveis do mar estão a responder ao

aquecimento global de forma len-
ta, mas firmemente, porque os

principais processos envolvidos
- absorção de calor dos oceanos e

derretimento do gelo continen-
tal-, depois de longo tempo de
aquecimento contínuo da atmos-
fera, parou", sustenta.

Francisco Ferreira, da Quercus,
não fica surpreendido com estes
resultados ainda que, para já, a as-

sociação ambientalista portugue-
sa apenas tenha dados de proje-
ções a cem anos. "É mais ou menos
evidente que tenhamos esses pa-
trimónios em risco", frisa. Lembra

que "na semana passada a Quer-
cus alertou para esse risco da subi-
da do nível do mar e as suas conse-

quências na costa portuguesa".

Francisco tenreira
aponta outros locais
em risco em Portu-
gal, mas que "fica-
ram de fora deste
trabalho porque ele
se refere à subida do
mar". Évora, Sintra e

Coimbra são os três

patrimónios mun-
diais que considera ameaçados
fora do raio de ação do mar.

Filipe Duarte Santos, professor
na Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, recorda que "a

subida do nível médio do mar é um
processo lento porque o oceano
tem uma resposta muito lenta ao

desequilíbrio radiativo". O diretor
do grupo de estudo para as Altera-

ções Climáticas também não se
mostra surpreendido com os resul-

tados desta projeção e salienta que
"mais de 90% dos excessos de ener-
gia são absorvidos pelos oceanos",
o que acabapor contribuir uma su-
bida do nível médio do mar e, as-
sim, afetar alguns dos patrimónios
mais próximos dos oceanos.

Razão pela qual Francisco Fer-
reira defende que 2014 e 2015 se-
rão decisivos para os responsáveis
políticos mundiais tomarem me-
didas para inverter este cenário.
Algo que, admite, não se afigura fá-
cil quando os governantes da pró-
pria União Europeia não capazes
de chegar a consensos políticos.

Quercus aponta
ainda Évora,

Coimbra e Sintra
como locais de risco



TORRE DE BELÉM

> Classificada em 1983 > Localizada numa

das margens do rio Tejo, foi construída

entre 1514 e 1520 para defender a barra de

Lisboa no reinado de D. Manuel. É um ex-

-Líbris do património cultural português

projetado em todo o mundo.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
> Classificado em 1983 > Mandado

construir em memória ao infante
D. Henrique, foi fundado em 1496.

A UNESCO inscreveu-o na lista de

Património Mundial por ser um

testemunho único da tradição cultural.

CENTRO HISTÓRICO DO PORTO
> Classificado em 1996 > A zona histórica

situada na margem do Douro foi

classificada como Património Mundial.

A paisagem urbana, com dois mil anos,

e o seu desenvolvimento contínuo,

justificaram a escolha da UNESCO.

ANGRA DO HEROÍSMO
> Classificado em 1983 > O centro

histórico da cidade açoriana, localizada
na ilha Terceira, foi distinguido pela
UNESCO como Património Mundial.

Destruída por um terramoto em 1980,
foi reconstruída e mereceu distinção.

VINHA DO PICO
> Classificada em 2004 > A paisagem
da cultura da vinha do Pico, nos

Açores, foi distinguida como
Património da Humanidade.

Ocupa uma área de 154 hectares,

na Criação Velha e em Santa Luzia.

NO MUNDO

Veneza em risco com
subida de nível do mar

> Um aumento da temperatu-
ra em 0,7 graus face ao perío-
do pré-Revolução Industrial
coloca em sério risco a sobre-
vivência de Veneza e das suas
lagoas. Mas, em Itália, não é o
único local que está seria-
mente ameaçado. No caso de
Ferrara, por exemplo, basta-
va uma oscUação de 0, 1 graus
para colocar em risco este
Património Mundial nos pró-
ximos dois mil anos. A estes

juntam-se ainda locais como
a ilha Robben, naÁfrica do
Sul, onde Nelson Mandela es-
teve encarcerado durante 27
anos. Ou o centro de cidades
como Bruges, Nápoles, Riga,
São Petersburgo e até a pró-
pria Abadia de Westminster.
A cidade medieval de Rodes,
a cidadela portuguesa de

Mazagão (Marrocos) ou a
Torre de Hércules (Espanha)
são outros patrimónios mun-
diais que estão ameaçados.


