
  Tiragem: 149073

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 15,95 x 25,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63387290 02-03-2016

Manuel João Ribeiro (esq.) avisa para envelhecimento de edifícios e pessoas 

Sismo igual a 1755 
faria 5 mil mortos 
PREVISÃO O Proteção Civil de Lisboa prevê mais de 80 mil desalojados. 
PLANO O Lisboa só está preparada para sismos de magnitude média. 

BERNARDO ESTEVES 

A
Proteção Civil de Lisboa 
estima que um sismo 
igual ao de 1755, de mag-

nitude 8 na escala de Richter, 
provocaria entre 4000 e 5300 
mortos, mais de 10 mil feridos 
graves e deixaria entre 80 mil e 
120 mil desalojados. "Teria de 
ser pedida ajuda internacional. 
As zonas ribeirinhas seriam 
mais afetadas, tal como os vales 
de Alcântara, Almirante Reis e 
Avenida da Liberdade, devido 
aos solos menos consolidados. 
Monsanto aguentaria melhor 
devido ao maciço basáltico", 
afirmou ontem Manuel João Ri-
beiro, diretor do Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil de Lis-
boa, à margem de um debate 
sobre o Plano de Emergência de 
Risco Sísmico para a cidade. 

ÁREAS RIBEIRINHAS MAIS 
AFETADAS. MONSANTO 
SERIA ZONA MAIS SEGURA 

Os números - obtidos através 
de um simulador para elabora - 
ção do plano, com base em mo-
delos matemáticos - indicam 
ainda que 400 a 500 edifícios 
colapsariam e mais de 7500 te-
riam danos severos. "Há vulne-
rabilidades devido ao envelhe-
cimento dos edifícios e da po-
pulação. Nas primeiras 48 a 72 
horas as pessoas estão por sua 
conta, só depois começa o so-
corro organizado", disse João 
Ribeiro, frisando que "este pla-
no da Câmara de Lisboa não está 
articulado ao nível nacional". O 
responsável considerou que o 

PORMENORES 

Juntas vão ter rádio 
Manuel João Ribeiro diz que o 
plano de emergência prevê que 
as juntas de freguesia de Lisboa 
sejam todas equipadas com um 
sistema de comunicações rádio. 
O responsável afirma que a for-
mação de voluntários de emer-
gência é também decisivo. 

País está mais bem preparado 
"que há 10 anos, mas ainda há 
muito para fazer". Já Paula Te - 
ves Costa, professora da Facul-
dade de Ciências da Universi-
dade Lisboa, afirmou que "nin-
guém está preparado para um 
sismo extraordinário, nem os 
japoneses", considerando que 
Lisboa está "cada vez mais bem 
preparada para um sismo de 
magnitude média". 


