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A análise do Risco
- Inexistência de estudos (centrados
nas inundações do Tejo).
- Desconhecimento por parte das
Entidades públicas e municípios.
- Perceção dos locais (experiencias e
vivências) muito baixa.

ENTENDER A CATÁSTROFE DE 1967 NA PERSPETIVA DA GESTÃO DO RISCO..



A bacia de Odivelas

Suscetibilidade - As caraterísticas físicas das pequenas bacias hidrográficas.

As bacias em torno da capital foram as mais atingidas (Póvoa, Jamor e
Barcarena, Odivelas. Trancão, Alenquer…).

A bacia do Trancão- Sacavém 
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As vulnerabilidades socioeconómicas

Populações pobres vindas do interior no início da
década de 60. Êxodo rural maciço na área
periurbana de Lisboa.
Escassez de alojamento a baixos custos.
Ausência de uma política social de habitação.
Implantação de bairros de génese ilegal e
construção de barracas.
Ocupação de pequenas bacias com fortes
limitações físicas e ambientais.
destruição do coberto vegetal natural e a recessão
da atividade agrícola, com o abandono das práticas
tradicionais de conservação do solo (COUTINHO
1984).
Urbanização descontrolada.

A Vida num Bairro de Lata - Lisboa, 1966

Depois das inundações - Odivelas, 1976



A avaliação do Perigo
- A previsão no dia anterior no Serviço

Meteorológico Nacional. Um quadro sinótico
de normalidade.

- O fenómeno meteorológico – Excecional e de
curta duração.
- A alerta inexistente.
- Chamadas que se começaram a verificar para
as corporações de bombeiros.

ENTENDER A CATÁSTROFE DE 1967 NA PERSPETIVA 
DA GESTÃO DO RISCO..



Embora muito significativo, o
quantitativo diário do dia 25 de
novembro de 1967 não espelha
de forma categórica a extrema
intensidade das precipitações: das
19 horas à meia-noite.
Registaram-se 129 mm em Monte
Estoril e 111 mm em S. Julião do
Tojal, o que equivale a uma
intensidade média horária
superior a 20 mm, ao longo das 5
horas consideradas. Udograma do temporal de 25 de novembro de 1967: estações 

de São Julião do Tojal e Aeroporto da Portela. Fonte: LENCASTE 
e FRANCO 1984; RODRIGUES et al. 2011.



A precipitação intensa levou a uma subida da água
da ordem de 3 a 4 metros do rio Tejo e afluentes, o
que inundou, segundo PAVIANI (1968), não só os
pisos térreos, onde se localizava o comércio, mas
também o piso superior, geralmente de habitação
das áreas afetadas.
Papel do rio Tejo: situação de preia-mar.
Outro impacto sentido esteve associado à erosão
brutal dos leitos menores, sendo responsável por
múltiplos deslizamentos/desabamentos por erosão
lateral nas margens das ribeiras e barrancos
(FERREIRA & ZÊZERE 1987; ZÊZERE et al. 2005;
TRIGO et al. 2005).



Enquadramento administrativo de Lisboa e vale do Tejo.

Apesar de se terem verificado ocorrências em
quase toda a Península de Lisboa, foi nas
bacias em torno da capital que se observaram
mais problemas, refletindo a maior
vulnerabilidade dos seus elementos (LEAL
2011).

As precipitações intensas abrangeram uma
área relativamente extensa da região de Lisboa
e vale do Tejo, dando origem a 14 ocorrências
de inundações e alagamentos (Colares, Oeiras,
Cacém, Barcarena, Caxias, Cruz Quebrada,
Linda-a-Pastora, Queluz, Bucelas, Loures,
Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e
Sacavém).



Número de vítimas
as operações de recolha e a identificação dos mortos foram realizadas em condições
deploráveis, locais desadequados e sem os meios e recursos necessários.
A última contagem oficial efetuada e divulgada uma semana depois apresentou um total de
462 mortos.
Não existe uma lista completa e validada o que levou a vários estudos e estimativas
apontarem para valores que oscilam entre os 500 aos 700 mortos.

A gestão da crise? Primeiras horas: incapacidade de resposta – Bombeiros e populares.
Proteção civil não organizada. Falta de meios.

ENTENDER A CATÁSTROFE DE 1967 NA PERSPETIVA DA GESTÃO DO RISCO..



A gestão da crise?
Saúde pública.

Casos de leptospirose.

Simões, J., Azevedo, J. F., Palmeiro, J. M. (1969) Some aspects of the Weil´s disease epidemiology based on a recent
epidemic after a flood in Lisbon (1967). Anais Esc. Nac. Saúde Pública. Medicina tropical 3, pp. 19.32.

“Notificaram-se surtos de leptospiroses relacionados com
inundações...em Lisboa, Portugal em 1967, ainda que não seja
assinalado o número de infetados.” Seaman, J., Leivesley, S, Hogg, C. (1989). Epidemiología

de desastres naturales. Fonte: México, D.F; Harla. 161 p.

“Des épidémies de leptospirose causées par le contact direct plus
frequent avec de l´eau contaminée lors d´inondations ont été
rapportées au Portugal (1967)…”
Goyet C. V. (1979). Maladies transmissibles et surveillance épidémiologique lors de désastres naturels. Point, Bulletin
de l´Organisation mondiale de la Santé, (57) (2), pp. 153-165.



A gestão da crise?

20 000 habitations sont a reconstruire.
Grelou G. (1968). L'actualité. In: Annales de Géographie. T. 77, n°421. pp. 363-365.

As estimativas falam da necessidade de “construir mais de
um milhar de casas e reparar número idêntico”.

Nota oficiosa do Ministério de Interior a 9 de dezembro de 1967.

“…certamente se não contem neste número…moradias
dos «bairros de lata» que desapareceram da Várzea de
Odivelas, Urmeira, Olival Basto, Santo Adrião, Pombais da
Pontinha..pois no dizer da nota oficiosa do Ministério do
interior «o seu número pode-se considerar diminuto em
relação ao total”. Avante! Ano – 37 Série VI nº. 387 Janeiro de 1968.

Damage: Number killed – 462; Number injured – hundreds;
number homeless – over 1000.
USAID (1967). Disaster. Foreign emergency relief. Seventh report, July – December, Agency for International
Development, p. 112.



“Balanço do esforço de reconstrução nas zonas
flageladas pelas inundações de há um ano: “…milhares
de contos de prejuízo. No setor das obras públicas –
estradas, caminhos, pontes – requerem-se reparações
no montante de 30 mil contos. Quatrocentos
quilómetros de estrada requeriam reparação urgente;
mil casas tinham sido destruídas e outras tanto tinham
de ser rapidamente reparadas. Cerca de 4000 pessoas,
entre lavradores e industriais tinham sido gravemente
atingidas na sua atividade e nos seus bens.”

1ª Edição do Diário de Lisboa de 25 de novembro de 1968.



Os movimento de solidariedade.
O voluntariado popular e o papel das associações.
O caso dos estudantes.

A gestão da crise?



Sentimento de impotência face à dimensão da
tragédia para a qual não estavam preparados.

Permitiu criticar as deficiências dos serviços
sanitários e sociais do Governo.



A gestão da crise? Assistência e previdência.

Direção Geral da Previdência e Habitações Económicas (1968). Atuação das instituições de
previdência para auxílio às vítimas das inundações de 25 de Nov. 67. DGPHE, Lisboa, 94 p.



Modos distintos de reportar o tema. A leitura política.

Linguagem marcada pela ideia de fatalidade.

A gestão da crise?



O discurso centrado nas causas sociais. 





A ação censória agiu para evitar leituras sociais da catástrofe e evitar
que a comoção geral instalada adquirisse laivos de crítica política.

Inundações: os títulos não podem exceder a largura de 1/2
página e vão à censura. Não falar no mau cheiro dos
cadáveres. Atividades beneméritas de estudantes – Cortar.”

“Deliberação do Senado universitário de Coimbra acerca do
auxílio a prestar às vítimas das enxurradas. Cortar. A notícia
só pode sair nos Jornais de Coimbra».

“Gravuras da tragédia: é conveniente ir atenuando a história.
Urnas e coisas semelhantes não adianta nada e é chocante. É
altura de acabar com isso. É altura de pôr os títulos mais
pequenos”

A gestão da crise?       A intervenção da censura



NOTAS FINAIS

Objeto pouco estudado no âmbito da Geocindínica.

Em termos de linguagem de risco, fica claro que os processos potencialmente
perigosos, as cheias rápidas, tiveram uma origem natural, associada a uma
componente de origem humana.

A manifestação do risco de cheia rápida na noite de 25 para 26 de Novembro de 1967
revestiu a forma de crise no seu mais elevado grau, a catástrofe.


