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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DO TERRAMOTO DE 1755 

Quem tem alguma curiosidade acerca da história de Lisboa, sabe que o 

século XVIII é, certamente, uma época de estudo muito fértil. Grandes e, 

também, controversas personalidades deixaram a sua marca na cidade, como 

D. João V ou o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo1 

(1699-1782), Secretário de Estado de D. José I2. De formas diferentes, ambos 

deixaram a sua marca na história de Portugal, com particular destaque para o 

Marquês de Pombal, que teve de lidar com as consequências do maior 

cataclismo natural de que há memória no país: o grande terramoto de 1755. 

O terramoto de Lisboa, ocorrido em 1 de Novembro de 1755 3 , foi, 

provavelmente, o fenómeno natural que maior impacte e repercussão teve a 

nível científico, religioso e filosófico, na história da humanidade. Tendo sido um 

fenómeno localizado, não deixaria, ainda assim, de fazer sentir os seus efeitos 

na Europa de então4. As dimensões catastróficas do fenómeno desencadearam 

as emoções e os sofrimentos extremos que acompanham as grandes 

calamidades. 

Não tinham sido frequentes os sismos fortes na história recente da 

Europa e as descrições de desastres deste tipo ocorridos em países 

longínquos, como a Jamaica, em 1692, e o Peru, em 1746, não permitiam uma 

noção muito clara do que realmente representavam. Mas agora o cenário da 

tragédia pertencia ao próprio continente e podia ser facilmente visitado. Era 

possível ouvir e ler, poucos dias depois do acontecimento, descrições feitas 
                                                 
1 Cujo título lhe é atribuído em 1770. 
2 D. José I nasceu em 6 de Junho de 1714 e faleceu em 24 de Fevereiro de 1777. Do seu casamento com 
D. Maria Vitória nasceram quatro filhos, entre os quais D. Maria I. Foi aclamado rei na sucessão de seu 
pai, D. João V, em 7 de Setembro de 1750 e, ao longo do seu reinado, contou com a colaboração cada vez 
mais próxima de Sebastião José de Carvalho e Melo.  
3 «É dia 1 de Todos os Santos e a manhã de sábado, 1 de Novembro de 1755, surgiu límpida e amena, 
ainda a lembrar um longo Verão sem pinga de chuva. É dia de missas e o povo de Lisboa – muita da 
nobreza ainda goza o bom tempo fora da cidade – enche as igrejas. D. José passou a noite na Real Casa de 
Campo de Belém e conta ir aos Jerónimos.» (França, 1987). 
4 «O dia primeiro do corrente ficará memorável a todos os séculos pelos terremotos e incêndios que 
arruinaram uma grande parte desta Cidade.» Gazeta de Lisboa, Novembro de 1755. 
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pelos sobreviventes5. Tudo isto e o facto de a terra continuar a tremer durante 

alguns meses, suscitou o interesse dos cientistas, que procuraram estabelecer 

causas, relações e efeitos, no sentido de melhor compreenderem fenómenos 

de um domínio mal conhecido e que tão trágicas consequências podiam ter 

para os homens. A compressão do ar em cavernas subterrâneas, a influência 

da Lua ou do Sol e, sobretudo, a existência de um fogo central foram algumas 

das teorias debatidas para tentar explicar os terramotos. 

Mas outras interpretações foram investigadas, a nível religioso. 

Apavorados e totalmente indefesos, os homens ficaram particularmente 

sensíveis a implicações de carácter sobrenatural, que muitos pregadores, em 

diversos países, não deixaram de aproveitar. É nesta temática que se 

concentra a maior parte da literatura inspirada pelo terramoto de Lisboa e que 

atingiu grande volume, sobretudo em Portugal6, França e Inglaterra. 

Na verdade, é um facto incontestável que o terramoto de Lisboa fez 

abalar os ideais iluministas, como se extrai dos três ensaios que Immanuel 

Kant lhe dedicou, dos textos de Voltaire7 e das reflexões de Jean-Jacques 

Rousseau. Mas o testemunho da sua relevância pode igualmente ser lido no 

vastíssimo e heterogéneo conjunto de textos redigidos nas décadas seguintes 

ao terramoto de 1755, publicados em vários formatos. Pode-se mesmo afirmar 

que nunca antes deste acontecimento um cataclismo natural suscitara um tão 

grande interesse, que persistiria até aos nossos dias. 

                                                 
5 O terramoto de 1755 foi um acontecimento determinante na história da mentalidade europeia. Prova 
disso é a obra literária «1755 Testemunhos Britânicos – British Accounts» com prefácio de Maria Leonor 
Machado de Sousa, editado em 1990, The British Historical Society of Portugal & Lisóptima, Lda, onde 
figuram pela primeira vez extraordinários relatos da autoria de cidadãos britânicos então residentes em 
Lisboa. A colectânea destes testemunhos constitui um documento único, que transmite a invulgar 
dimensão de um fenómeno objectivo – a Catástrofe Natural – através de descrições de vivências pessoais 
associadas a uma selecção de representações imaginadas por ilustradores da época. A capa do livro é uma 
cena de desolação junto das ruínas da desaparecida Igreja de Santa Catarina, de 1760, de João Glama, da 
colecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.  
6 Uma das três colecções de textos publicados nos anos subsequentes ao terramoto de Lisboa de 1755, 
encontra-se em consulta na Biblioteca da Universidade Aberta, em Lisboa, ou online através do endereço 
www.univ-ab.pt (Bibioteca Digital Antiga), constituída por um único volume, publicado em Lisboa, em 
1758. Embora no frontispício do livro surja como autor o nome de Amador Patrício de Lisboa, no 
catálogo da colecção é referido que a compilação é da autoria do Padre Francisco José Freire. O período 
em que foi escrita caracteriza-se por ser uma época de transição marcada por hesitações ideológicas e por 
um eclectismo de tendência conservadora: Memorias das Principaes Providencias, que se derão no 

Terremoto, que padeceo a Corte de Lisboa no anno de 1755, ordenadas, e offerecidas A’Magestade 

Fidelíssima de El Rey D. Joseph I. Nosso Senhor por Amador Patrício de Lisboa. 
7  Do poema publicado em 1756, “Poema sobre o desastre de Lisboa” lê-se: “Que crime, que erro 
cometeram estas crianças, esmagadas e ensanguentadas ao colo de suas mães?” 



Introdução 

 3

As reacções imediatas apontavam para um castigo divino. O Deus 

vingador do Antigo Testamento, que destruíra Sodoma e Gomorra, 

demonstrava, mais uma vez, a sua cólera perante os pecados dos homens. A 

Europa recordava a orgulhosa Lisboa, que dominara o comércio mundial e via-

a agora castigada pelo mau uso que fizera da sua riqueza. 

Após o terramoto de 1755 foram proíbidos todos os textos que 

evocassem superstições de qualquer ordem, tanto a nível da astrologia como 

outras, tendo Sebastião José de Carvalho e Melo, Secretário de Estado de D. 

José I e futuro Marquês de Pombal, apelado para que fossem explicadas à 

população as causas naturais do fenómeno. Empenhado na reconstrução da 

cidade e na recuperação da economia, encomendou sermões e panfletos que 

defendessem essa teoria contra a visão obscurantista de alguns membros do 

clero. O exemplo mais notório terá sido o do Padre Gabriel Malagrida. 

Malagrida, que não estaria já possivelmente na posse de todas as suas 

faculdades mentais, pregou repetidamente e fez imprimir um discurso 

(Verdadeira Causa do Terramoto que Padeceu a Corte de Lisboa no 1º de 

Novembro de 1755), que atribuía claramente a catástrofe a uma intervenção 

divina.  

Na sequência do terramoto, o governo português tomou de imediato 

uma série de medidas 8  com vista a minorar os inúmeros problemas que 

surgiram, cujo pragmatismo está bem evidenciado na célebre afirmação: 

“enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos”, proferida por D. Pedro 

de Almeida, Marquês de Alorna, mas com frequência atribuída ao então 

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José 

de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal.  

Este tipo de preocupações justifica-se na medida em que o terramoto de 

1755 provocou uma enorme destruição, principalmente na cidade de Lisboa, a 

                                                 
8 Após a catástrofe foi necessário implementar medidas rápidas no sentido de tornar a vida na cidade o 
mais normal e funcional possível. O Estado, através da acção do Marquês de Pombal chamou a si a 
responsabilidade de organizar medidas de emergência cujas prioridades foram: evitar as doenças, 
alimentar a população e impor a ordem pública. Nesse sentido, foram tomadas, entre muitas outras, as 
seguintes disposições: 1º) para prevenir a disseminação de doenças devido ao grande número de 
cadáveres existente, o patriarca de Lisboa autorizou que os mortos fossem colocados em barcos e deitados 
ao mar em pleno oceano Atlântico; 2º) mandaram-se erguer pela cidade forcas onde eram sumariamente 
executados todos os que fossem apanhados a roubar ou cometer outro tipo de crimes – e os ladrões eram 
numerosos, pois tinham fugido das cadeias aquando da sua destruição; 3º) impuseram-se limites máximos 
para o preço dos principais alimentos no sentido de desencorajar a especulação (Martínez Solares, 2001). 
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que se associaram milhares de vítimas9, gerando um clima psicológico propício 

à generalização do temor de que Portugal voltasse a ser palco da peste. Se 

uma das primeiras medidas tomadas visava o enterro dos mortos e a prestação 

de cuidados médicos aos enfermos, seguiram-se-lhe de imediato outras 

destinadas a remover os escombros e reconstruir a cidade, segundo regras 

que permitissem evitar catástrofes futuras com consequências análogas10. Mas 

foi principalmente o medo de um nova epidemia de peste que suscitou as 

primeiras catorze providências do governo português, as quais visavam o 

destino a dar aos cadáveres, considerados uma ameaça para a saúde das 

populações. 

Leia-se a descrição do fenómeno, seguindo dois testemunhos 

contemporâneos (Moreira de Mendonça, 1758): 

«A manhã do 1º de Novembro anunciava-se calma e quente, na 

continuação dos belos dias de fins de Outubro: a temperatura era de 17,5 

graus. O céu estava sem nuvens, brilhava o Sol; um vento ligeiro soprava na 

direcção nordeste. Pelas 9 horas e 40 minutos, depois de um grande ruído 

subterrâneo que aterrorizou toda a gente, a terra teve um primeiro abalo, 

vertical, depressa seguido por outro, horizontal, no sentido norte-sul. Os dois 

abalos não duraram mais de minuto e meio, mas, depois de um minuto de 

intervalo, um novo abalo, mais violento, prolongou-se durante dois minutos e 

meio, e logo um terceiro durou mais três minutos. Entre o segundo e terceiro 

abalos houve ainda um minuto de intervalo. Durante estes nove minutos, o 

rumor subterrâneo foi ouvido sem interrupção. O céu ficou escurecido pelos 

                                                 
9 Não há unanimidade quanto ao número de mortos. Entre 20.000 e 100.000. Parece que o número mais 
aproximado terá sido de 60.000. Voltaire, em Genebra, escreve impressionado Poème sur le desastre de 
Lsibonne onde referencia a morte de centenas de pessoas. O balanço da tragédia: entre 12 a 15 mil mortes, 
numa população de 260 mil em Lisboa; e mais de 10 mil edifícios destruídos. Várias construções que 
sofreram poucos danos pelo terramoto foram destruídas pelo fogo que se seguiu ao abalo sísmico, 
causado por lareiras de cozinha, velas e mais tarde por saqueadores em pilhagens dos destroços (Kendrick, 
1955). 
10 O terramoto de 1755 marca o nascimento da sismologia com a publicação de um inquérito sismológico, 
elaborado com bases científicas e ordenado pelo Marquês de Pombal e que ficou conhecido como o 
“Inquérito do Marquês de Pombal”. Este inquérito, de treze perguntas, de autor desconhecido, foi enviado 
pelo Marquês a todas as paróquias do país com o objectivo de conhecer as várias manifestações e efeitos 
do terramoto e do maremoto. As questões bem elaboradas eram de resposta obrigatória, para todos os 
párocos do país. Por exemplo, “quanto tempo durou?, o que foi observados nas fontes, nos rios e 
terrenos?, foram sentidos outros terramotos a seguir?, houve danos na paróquia?”. É a estas perguntas que 
um sismólogo moderno tem de responder para caracterizar um fenómeno desta natureza e é devido às 
respostas que os párocos enviaram que hoje podemos ter uma ideia muito aproximada do que se passou. 
Os inquéritos que chegaram até hoje encontram-se arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa (Pereira de 
Sousa, 1919-1932). 
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gases sulfúricos exalados pela terra (notaram-se fendas compridas e estreitas 

nas ruas) e sobretudo pela poeira, que tornava a atmosfera irrespirável. Ao 

mesmo tempo as águas retiraram, deixando ver o leito do rio – para se 

precipitarem em seguida, em enormes vagas, que varreram o Terreiro do Paço 

e as ruas e os terrenos próximos das margens. O capitão de um barco inglês 

ancorado no meio do Tejo contou, numa carta dirigida ao seu armador, como 

viu a água elevar-se e precipitar-se de 16 pés de altura, de três vezes seguidas, 

em cinco minutos. Pelas 11 horas, um novo tremor de terra fez ainda cair 

alguns edifícios.» 

Em seguida, houve um incêndio, que durou cinco a seis dias, e que 

completou a obra do terramoto. Foi o fogo, de resto, o causador da maior parte 

dos prejuízos: «se a cidade o não tivesse sofrido, a sua ruína teria sido 

rapidamente reparada», escreve uma testemunha da catástrofe.   

Veja-se agora uma descrição mais “científica”, baseada também em 

testemunhos contemporâneos (Moreira de Mendonça, 1758): 

«As igrejas estavam cheias quando, às 9,40h, se ouviu um ronco 

subterrâneo logo seguido por um abalo. As vibrações eram rápidas mas 

durante os primeiros cinco segundos, não alarmantes. A partir de então o nível 

de vibração aumentou bastante causando logo danos nos edifícios. Depois de 

uma pequena pausa, o movimento recomeçou menos rápido mas muito mais 

violento. Algumas testemunhas oculares referem que as casas abanavam 

como carruagens a passar em grande velocidade sobre uma calçada cheia de 

pedras. Esta parte do abalo que durou dois a três minutos fez colapsar muitas 

casas, igrejas e edifícios públicos. As tapeçarias a cair sobre candeeiros ou 

velas nas igrejas devem ter originado os variados incêndios que logo eclodiram 

por toda a baixa de Lisboa, e que vieram a transformar-se em fogo violento que 

grassou durante seis dias. Aos já elevados danos materiais e humanos 

provocados pelo colapso das construções é de adicionar muitas vítimas deste 

incêndio. 

Às 10,00 horas sentiu-se uma forte réplica que alguns dizem ter sido 

mais violenta que o primeiro choque mas menos prolongado. Um terceiro 

choque, já mais suave, sentiu-se às 12,00 horas. 

Cerca também das 10,00 horas, coincidindo com a primeira réplica, as 

vagas de um tsunami gerado aquando do choque das 9,40 horas, chegavam a 
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Lisboa. As águas do Tejo desceram inicialmente, levando consigo os barcos 

ancorados junto ao cais. Em seguida, começaram a subir de nível, galgaram as 

paredes do cais e avançaram pela Baixa de Lisboa trazendo um mar de 

espuma e fazendo um ruído tremendo. Esta onda, avaliada em 15 metros de 

altura, entrou pela baixa mais de 500 metros. Quando o nível das águas 

regressou ao seu normal deixou terra lavada. Muitos dos sobreviventes das 

casas colapsadas não puderam escapar às ondas do maremoto. 

O tsunami sentiu-se não só nas costas portuguesas (no Algarve as 

ondas chegaram a atingir uma altura de 30 metros) mas também ao sudoeste 

de Espanha, norte de África, nas Ilhas Britânicas e na Holanda. Em Creston 

Ferry, perto de Plymouth (Inglaterra), as águas subiram às 16,00 horas: dois 

barcos que estavam a seco a metro e meio da água, ficaram “afundados” em 

lama. Demorou cerca de 8 minutos para a água voltar ao seu normal e para os 

barcos voltarem a flutuar. Também nas costas do continente americano o 

tsunami se fez sentir. Assim, em Antígua, a 6000 km de Lisboa, a primeira 

onda do tsunami chegou cerca de 10 horas depois (19,30, hora de Lisboa). 

Aqui as variações do nível das águas sentiram-se durante 2 horas e meia, 

tendo a onda mais alta cerca de 3,50 m. 

Perto da Alfândega de Lisboa, um molhe construído com grandes blocos 

de mármore serviu de abrigo a alguns sobreviventes do primeiro choque. Como 

a primeira réplica e o tsunami ocorreram ao mesmo tempo o molhe afundou-se 

com a enorme multidão em cima dele. Pequenas embarcações também foram 

“chupadas”. Dias depois, um exame ao local revelou que não havia o mais 

pequeno vestígio do molhe, barco ou pessoas. Isto é o chamado fenómeno de 

liquefacção de materiais lodosos e argilosos. 

A distâncias superiores a 1000 km as ondas sísmicas embalaram as 

águas de lagos, rios e portos, de uma maneira rítmica. Observou-se isto na 

Suíça, Inglaterra, Escócia, Finlândia e Suécia. Na Escócia, a 2000 km de 

distância, as águas do lago Lomond oscilaram com amplitudes de mais de 60 

cm durante mais de hora e meia. A 3000 km, no rio Dal a norte de Estocolmo, 

ainda se fizeram sentir estas oscilações.». 
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O grande sismo de 1755, que é considerado por vários autores o maior 

sismo de sempre11 (é-lhe atribuída uma magnitude de 8,6 graus na escala de 

Richter), teve o seu epicentro no mar, a oeste do estreito de Gibraltar, próximo 

do Banco de Gorringe, estrutura situada a sudoeste do território, a cerca de 

200 km de Lisboa12. Assim se explica que os seus efeitos se tenham feito sentir 

em Marrocos com a mesma violência com que forma sentidos em Portugal. 

Segundo alguns autores (Pereira de Sousa, 1919-1932), «foi o mais extenso 

que a ciência jamais registou». Foram sentidos muito mais longe: na Europa do 

norte (Finlândia, Escócia, Irlanda, Bélgica, Holanda), no norte de Itália, na 

Catalunha, no sul de França, na Suiça, nos Açores, na Madeira, nas costas do 

Brasil e até nas Antilhas. 

Lisboa já tinha sofrido muitos tremores de terra. Há registos de oito 

durante o século XIV, cinco durante o século XVI (entre os quais os de 1531, 

com 1500 casas destruídas, e o de 1597, com 3 ruas desaparecidas), e três no 

decorrer do século XVII. No século XVIII já se tinham sentido tremores de terra 

em Lisboa, em 1724 e em 1750, no próprio dia da morte de D. João V. Quando 

o sismo se deu, a cidade não estava preparada para o abalo. Desde 1750 que 

não se detectava qualquer actividade sísmica (existem relatos contraditórios – 

um manuscrito da época regista que desde o dia da morte de D. João V, “a 

terra nunca mais deixou de tremer, como ensaiando-se para o que sucedeu em 

Sábado 1 de Novembro” (França, 1987). 

Para se ter uma ideia aproximada da destruição, sabe-se que das 40 

freguesias que a cidade tinha, 16 ficaram destruídas e queimadas, e mais 19 

arruinadas 13 . Dos 39 conventos masculinos, 8 ficaram queimados e 22 

                                                 
11 O terramoto de Lisboa em 1755 foi um evento composto por 3 choques diferentes seguidos de alguns 
minutos (Reid, 1914).  
12 A localização da fonte sísmica de 1755 não é bem conhecida, tendo diferentes autores proposto focos 
sísmicos separados por várias centenas de quilómetros. Após a ocorrência do sismo de 1969 no Banco de 
Gorringe, a sudoeste de Portugal Continental, esta passou a ser a localização melhor aceite para o evento 
de 1755. Contudo, a comparação das isossistas para estes dois eventos mostra que esta hipótese não 
explica completamente as observações. As intensidades reportadas em Lisboa e cidades vizinhas são 
muito altas (Moreira, 1984). Recentemente surgiram outras propostas que apontam para uma estrutura 
geológica submersa a uma distância intermédia entre o banco de Gorringe e o cabo de S. Vicente – é uma 
falha de 70 km de extensão, descoberta em 1999, e que foi denominada falha do Marquês de Pombal 
(Borges et al., 2001). 
13 Pelo livro de óbitos da Freguesia de S. José, conclui-se que se sucederam várias mortes pelo terramoto 
(Pereira de Sousa, 1928). No Arquivo Paroquial – Livro 8º dos Óbitos da Freguesia de S. José – folhas 15 
e 15 verso e 16 verso, podemos ler o seguinte: “Em primeiro dia do mês de Novembro de mil setecentos e 
sincoenta e sinco annos houve hum terramoto nesta cidade de Lisboa e mais Provincias hum terramoto o 
qual deribou quazy todos os templos e edifícios em cujas ruínas falecerão huma quantidade de Pessoas, 



População não identificada relacionada com o Terramoto de Lisboa de 1755 

 8

destruídos; dos 26 femininos, 24 ficaram destruídos; dos 7 recolhimentos, 3 

ficaram queimados e 3 outros destruídos. As igrejas, conventos e palácios, 

sendo edifícios mais altos foram os que mais sofreram. Foi o que sucedeu com 

a Sé, igreja de S. Vicente, convento da Graça, colégio de Santo Antão dos 

Jesuítas e convento do Carmo (cujas ruínas ainda hoje se podem visitar). 

Arderam 14  35 igrejas, incluindo a igreja Patriarcal, 55 palácios ficaram 

destruídos - entre os quais o Palácio Real -, a Ópera (que havia sido 

inaugurada seis meses antes), vários tribunais, como o da Inquisição, a casa 

da Relação e seis cadeias. Entre os edifícios atingidos pelo fogo, figuram ainda 

a Casa da Índia com as suas especiarias, a Alfândega, o Hospital Real de 

Todos os Santos e parte do Castelo de S. Jorge. Ardeu também a Biblioteca 

Real (com cerca de 70.000 volumes) organizada no reinado anterior de D. João 

V, bem como outras bibliotecas de palácios e conventos, o Arquivo Real, obras 

de arte e alfaias religiosas. Salvou-se o Arquivo da Torre do Tombo localizado 

no Castelo de S. Jorge e depois transferido para o mosteiro de S. Bento15.  

O maior número de vitimas ter-se-á verificado nas igrejas, onde, devido 

à celebração do dia de Todos os Santos, se concentravam muitas pessoas. 

À distância de dois séculos e meio, esta foi uma das dimensões mais 

interessantes do fenómeno: a reacção do Estado, a forma como chamou a si a 

responsabilidade de resolver os problemas, como se organizou para dar uma 

resposta concertada, pronta a alargada às consequências do terramoto.  

A 2 de Novembro de 1755, Sebastião José de Carvalho e Melo consulta 

o Cardeal Patriarca de Lisboa sobre o destino a dar aos corpos dos mortos 

                                                                                                                                               
tanto desta freguezia de s. José como de outras e as que se poderão saber os nomes são as seguintes: 
António Luís Belém em a Igreja dos terceiros; de Juis Luís Cordeiro do vale sua Molher e huma Filha 

debaixo das ruínas das suas casas: em casa de Filipe Maciel hum Homem – D. Luiza casada com o 

capitam António Lopes morador na Palmeira e duas Filhas e huma ama e huma preta … as Portas de 

Santo Antão Ignacia Maria Josefa.”  
14 As chamas, que permaneceram activas durante seis dias, formaram um semicírculo na parte central e 
mais populosa da cidade, começando e acabando junto ao rio: da Ribeira das Naus ao Terreiro do Paço, 
subiram a Santa Catarina, ao Bairro Alto, chegaram a S. Roque, passaram ao Carmo e desceram ao 
Rossio, atingiram Santa Justa, a Mouraria, o Castelo e Alfama. É esta a área reproduzida, que incluía 
além de muitas igrejas e palácios, a maior parte das casas, lojas e armazéns de mercadores tanto 
portugueses como estrangeiros. O centro dinâmico da cidade, tanto a nível institucional como económico, 
localizava-se junto ao palácio real, frente ao rio e perto da Casa da Índia, dos estaleiros e de uma larga 
praça virada para o Tejo o Terreiro do Paço. O comércio mais importante concentrava-se numa rua 
paralela ao rio e numa série de ruas desordenadas no centro da cidade, que partindo da zona ribeirinha 
chegavam às colinas.  
No século XVII, Lisboa tinha-se expandido para ocidente ao longo da margem do Tejo onde foram 
construídos muito edifícios religiosos e palácios da aristocracia. 
15 Manuscrito da Biblioteca Nacional, fundo geral, códice nº 1172 folhas 77 a 81. 
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vítimas do terramoto. E, consequentemente uma das medidas tomadas foi 

alargar a área dos enterramentos, a fim de evitar a peste que o grande número 

de cadáveres poderia produzir.16 

 

 

2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DAS ESCAVAÇÕES DE 2004 

No ano de 2004 durante um processo de restauro do pavimento do 

claustro do antigo Convento de Jesus, da Ordem Terceira de S. Francisco, 

onde actualmente funciona a Academia das Ciências de Lisboa (Figura 1.1). As 

obras eram da responsabilidade da Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, visando restituir-lhe a magnificência original.  

 

 
 
Figura 1.1 – Claustros da Academia das Ciências de Lisboa, local das escavações 
arqueológicas de 2004. 
 
 

Acaso fortuito permitiu a Miguel Telles Antunes, Director do Museu da 

Academia das Ciências de Lisboa, a descoberta de restos humanos e de 

animais quando se removia um pavimento. Na sequência de uma proposta dos 

corpos gerentes desta Academia, que obteve a concordância da Direcção-Geral 

                                                 
16 Aviso incluído no Código 184, «Livro XVIII de Consultas e Decretos de D. José I» - citado, em 
especial, em Câmara Municipal de Lisboa (1955: 71, referente ao Aviso de 2 de Novembro de 1755, pág. 
368, Doc. 145), citado por Miguel Telles Antunes em http://e-terra.geopor.pt/artigos/mta/texto.html. 
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dos Edifícios e Monumentos Nacionais e Instituto Português do Património 

(IPPAR), foram suspensos os trabalhos. Os indícios justificavam uma 

intervenção no local e estudos multidisciplinares do espólio recolhido. A 

coordenação do projecto foi cometida a Miguel Telles Antunes. 

Foi aprovada uma intervenção arqueológica na ala Sul do claustro da 

Academia das Ciências de Lisboa, a qual decorreu entre Junho e Dezembro de 

2004, sob a direcção do arqueólogo João Luís Cardoso. Os trabalhos 

beneficiaram de um subsídio concedido pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Os trabalhos de arqueologia trouxeram à luz do dia sepulturas que 

pareciam destinadas a acolher monges falecidos no Convento. Correspondiam 

a inumações habituais neste tipo de instituições religiosas, ocupando o fundo 

da cada célula funerária. Remontam a data posterior à da sua fundação, em 

1585, e, talvez, até ao início do reinado de D. José I. Os espaços disponíveis 

de cada célula encontravam-se preenchidos por uma mistura caótica de 

objectos, restos de animais, material vegetal e esqueletos humanos 

desarticulados. Correspondem a uma inumação secundária. Estas camadas, 

supra-enterramentos normais, parecem ilustrar a declaração atribuída ao 

Marquês de Pombal: “(…) enterrar os mortos…”.  

Os restos cadavéricos esqueletizados e desarticulados provêm de cerca 

de um quarto da área da ala Sul, não contemplando as alas Este, Norte e 

Oeste, fora da área projectada de restauro. 

Fora dos bairros periféricos de Lisboa, a Poente da Cerca Fernandina, 

de que o Bairro Alto é exemplo, havia terrenos de cultura e ocupação humana 

dispersa. A Ordem Terceira de S. Francisco pretendeu erigir um convento na 

área de Lisboa, aceitando uma doação de terreno, capela e casa, nos Cardaes, 

de que tomou posse em 1582. Não obstante, a construção do convento só teria 

início em 17 de Abril de 1595. Em 24 de Fevereiro de 1623 era celebrada a 

primeira missa.  

Parte dos edifícios do Convento de Jesus, Freguesia de Santa 

Catarina17, desabaram com o Terramoto de 1755. Foi completa a destruição 

                                                 
17A freguesia de Santa Catarina, instituída em 9 de Outubro de 1559 a partir das freguesias do Loreto - 
depois Encarnação - e dos Mártires, implantava-se ao longo da encosta que desce do Príncipe Real à 
Boavista. O seu território era dos mais extensos com parte urbana e parte arrabaldina, sendo, até meados 
do século XX, das mais populosas da cidade de Lisboa. A sua história esteve originalmente ligada à 
cidade dos descobrimentos e caracterizou-se sempre por ser uma freguesia diversificada nas suas 
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dos dormitórios da ala Sul, bem como do refeitório. Na igreja morreram vinte e 

uma pessoas, dois homens e dezanove mulheres (Pereira de Sousa, 1928). Na 

lista de óbitos da freguesia de Santa Catarina18 figuram 22 mulheres e 16 

homens (Pereira de Sousa, 1928).  

O material humano das escavações arqueológicas de 2004 da ala sul do 

claustro da Academia das Ciências de Lisboa, outrora Convento de Jesus, 

encontrava-se associado a cinzas, madeira carbonizada, folhas e sementes, e 

a restos de animais, muito utilizados na alimentação. Abundam artefactos: 

cerâmicas, pedaços de cachimbos holandeses e ingleses, pregos de cobre e 

ferro, fivelas, colchetes e alfinetes de cobre, vidros, elementos de rosários ou 

terços (de osso, cerâmica, âmbar, cornalina), botões e placas de osso de onde 

eram extraídos, moedas, botões de metal com coberturas de vidro e de 

esmalte, notável conjunto de medalhas religiosas e cruzes, calçado e tecidos.  

 

 

3. POPULAÇÃO LISBOETA ATÉ AO TERRAMOTO DE 1755: 

REGISTOS HISTÓRICOS 

A informação demográfica das comunidades que habitaram Lisboa até 

ao grande terramoto chegou até nós através de fontes eclesiásticas, sobretudo 

registos paroquiais19.  

Os espaços significativos da cidade com mais expressiva densidade 

populacional eram as paróquias do Castelo, Santiago, Santa Catarina 20 , 

Mercês e Encarnação (Andrade, 1949).  

Com a Era dos Descobrimentos, o centro nevrálgico da cidade transfere-

se para a zona baixa e ribeirinha da cidade. Em Santiago, os efeitos dessa 

transferência não se fizeram sentir de imediato, ainda que gradualmente fosse 

                                                                                                                                               
dimensões histórica, patrimonial e sociológica, bem como na sua realidade cultural, tendo o 
"aristocrático" e o "popular" coexistido ao longo dos tempos.  
18  Pelo livro de óbitos da Freguesia de Santa Catarina, conclui-se que se sucederam várias mortes 
provocadas pelo terramoto (Pereira de Sousa, 1928): «Elena Maria, casada com António Rodrigues 

Ventura, faleceu nas ruínas da Rua da Cruz, onde era moradora e foi sepultada no Convento de Jesus… 

Francisco António Ventura, filho do sobredito, faleceu e foi sepultado na mesma parte.» 
19 Um fundo documental de valor histórico inestimável para a preservação da nossa memória colectiva. 
Englobado no estudo “Espaços Urbanos e Rurais: Micro-análise de comportamento demográficos, de 
mobilidade geográfica e social e dinâmicas culturais (séc.XVI-XX)”, no âmbito do Programa Sapiens, 
Projecto 99 da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
20 Freguesia onde se localiza actualmente o local das escavações relativo ao presente estudo. 
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surgindo, a freguesia, que, em 1551, contava cerca de um milhar de habitantes, 

mantendo, pelo menos no médio prazo, algum do seu estatuto (Lourenço, 1993).   

No início do século XVII, constata-se uma acentuada quebra 

demográfica com o número de habitantes a descer para cerca de 400 no ano 

de 1620. E se este facto pode, em certa medida, ilustrar o declínio populacional, 

terão sido, no entanto, poucas as mudanças na vida da freguesia e do seu 

papel discreto mas presente no seio de Lisboa, coexistindo com a construção 

de novas igrejas e reabilitação de antigas, o mesmo se verificando com os 

palácios da nobreza aí residente (Rodrigues, 1990). 

Os militares constituiam o grupo com menor representação numérica, o 

que se pode explicar pelo facto de não existir na freguesia nenhuma infra-

estrutura militar. Em termos cronológicos é o grupo mais instável, registando-se 

uma quebra entre as décadas de 20 e 70 (Rodrigues, 1990).  

Os escravos da paróquia cifravam-se em 160, a maioria dos quais 

pertencentes 81 pequenos proprietários, que detinham 1 a 3 escravos. Os 

proprietários detentores de títulos de nobreza eram em número de 127, dos 

quais 14 usavam o título de “Dom”, 102 o de “Dona” e os restantes outros 

títulos, como, por exemplo, “Conde” e “Condessa” (Rodrigues, 1990). 

Dos registos paroquiais de Santiago relativos à composição profissional 

no Século XVII, constam 32 militares, 41 cargos oficiais, 41 ofícios, entre os 

quais 1 cirurgião, 50 de criadagem e 42 religiosos (Andrade, 1949). 

As vicissitudes que envolviam o nascimento e a exposição dos recém-

nascidos às adversidades do meio traduziam-se por uma elevada mortalidade 

infantil, pelo que a Igreja, visando a salvação das almas, recomendava o 

baptismo nos primeiros dias após o nascimento. É neste quadro de grande 

precariedade social e económica, que os livros de baptismo de Santiago 

registavam, no século XVII, 1271 indivíduos, com uma ligeira maioria do sexo 

masculino, 669 homens e 602 mulheres (Lourenço, 1993). 

No decurso do século XVII, a paróquia de Santiago registou 972 óbitos, 

com picos acentuados na curva de óbitos relativa à década de 30, mais 

evidentes nas mulheres (Lourenço, 1993). Os óbitos de escravos, na maioria 

mulheres, representavam somente 39 do total (Lourenço, 1993). Ao invés, não 

existem registos que permitam avaliar, com algum rigor, as taxas de 

mortalidade infantil relativamente ao comportamento demográfico da época. 
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As causas de morte são referidas poucas vezes, e, quando tal acontece, 

deixam transparecer a precariedade das condições de vida e a violência da 

época. As epidemias que tantas mortes causaram surgem insuficientemente 

caracterizadas, distribuindo-se as doenças endémicas por um vasto leque: 

varíola, tuberculose, cólera, febre tifóide e sífilis. 

No século XVII, a paróquia de Santiago passou, naturalmente, pelas 

vicissitudes que marcaram a vida da cidade de Lisboa, a instabilidade gerada 

por sucessivas crises políticas, sociais e económicas, com o imenso cortejo de 

vítimas que lhe estavam associadas. 

O Terramoto de 1755 marcaria definitivamente um ponto de viragem 

para a freguesia de Santiago, não tanto pela destruição, mas pelo 

deslocamento da vida da cidade para outras zonas.   

A freguesia do Castelo é outra das freguesias de que existem alguns 

registos demográficos relativos aos períodos anteriores e posteriores ao 

Terramoto de 1755. A fundação da freguesia data de 1147, ano da conquista 

de Lisboa por D. Afonso Henriques, sendo então denominada por Santa Cruz 

da Alcáçova. Nos primeiros anos após a conquista, a freguesia foi um espaço 

vital na cidade, uma vez que o castelo representava o mais importante baluarte 

da sua defesa. 

Em 1256, a cidade de Lisboa é elevada a capital do reino e, a partir 

dessa data, o Paço da Alcáçova viria a tornar-se a residência oficial dos 

monarcas portugueses. Foi com D. Dinis que o Paço conheceu significativos 

desenvolvimentos, que incluíram importantes alterações na arquitectura do 

castelo. Finda a época da reconquista e com a relativa estabilidade social que 

lhe sucedeu, a freguesia viria a assumir, ainda que sempre em função do 

castelo, uma importância crescente no seio da cidade de Lisboa. Era o local de 

habitação do rei, que conheceu uma evolução apreciável até ao reinado de D. 

Fernando. 

Ao longo da dinastia de Aviz, a freguesia continuaria a evoluir, mas a um 

ritmo inferior ao do passado, ao qual se seguiu um período de declínio. Uma 

das causas que têm sido invocadas para explicar esse declínio reside na 

política que levaria aos Descobrimentos. Com este movimento, a vida citadina 

aproximou-se progressivamente do rio Tejo, ponto de partida para outros 

mundos. O coração da cidade deslocou-se para a beira do rio por razões de 
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ordem social e económica, aí vindo a ser instaladas a maioria das instituições, 

com a consequente perda de influência da freguesia do Castelo. 

Durante a ocupação espanhola, e apesar do crescimento demográfico 

então registado, a freguesia manteria o estatuto periférico com que chegou a 

1640. A restauração da independência não lograria devolver-lhe o estatuto há 

muito perdido. O tempo tinha-a tornado uma freguesia marcada pela ocupação 

militar e por um certo carácter bairrista, que a fechavam em si mesma. 

Até ao marcante ano de 1755, pouco há a assinalar na freguesia. Com o 

fatídico terramoto de 1 de Novembro, poderia dizer-se, de forma algo paradoxal, 

que tudo mudou, sem que deixasse de ficar na mesma. E isto porque, se foi 

grande a destruição provocada pelo cataclismo na freguesia do Castelo, não é 

menos verdade que a reconstrução do núcleo habitacional se manteve fiel à 

antiga planta, sem que tivesse beneficiado das inovações operadas na Baixa 

Pombalina.   

Nos cinquenta anos que decorreram entre 1730 e 1780 foram registados 

1870 baptizados, sendo de assinalar um crescimento constante até 1755, com 

uma ligeira superioridade do sexo feminino (Andrade, 1949). 

No que respeita à mortalidade, encontram-se registados 1593 óbitos de 

indivíduos com idade superior a 7 anos, o que corresponde a uma média de 31 

óbitos por ano, só interrompida pelo Terramoto de 1755 (Andrade, 1949).  

Situado entre dois séculos emblemáticos para Lisboa - o século XVI, que 

representou o seu período áureo, e o século XVIII, marcado pelo terramoto e 

reconstrução subsequente -, o século XVII pode ser definido como uma época 

de impasse. Impasse económico entre a riqueza dos Descobrimentos e o ouro 

do Brasil, impasse político entre a dinastia de Aviz e o estabelecimento da 

Casa de Bragança, impasse arquitectónico entre o burgo medieval e a urbe 

pombalina. 

A Lisboa Filipina e da Restauração era constituída, até 1598, por uma 

população que rondava os 120.000 habitantes, sem contar com os cerca de 

10.000 escravos, e um número significativo de estrangeiros atraídos à cidade 

pela sua vocação marítima e comercial. Era uma urbe marcada pela 

insegurança e criminalidade, que conheceu um longo período de estagnação 

durante a ocupação Filipina, não apenas devido à política externa espanhola, 

mas também às dificuldades de relacionamento entre ocupantes e ocupados. 
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Após a Restauração da Independência, a cidade encontrou grandes 

dificuldades para se reerguer, quer devido à guerra que se prolongou por cerca 

de trinta anos, quer devido a uma inércia que não lograva gerar 

desenvolvimento. Tal só aconteceria com o ouro do Brasil, mas esse só 

chegaria no início do século XVIII. 

 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO  

O objectivo deste trabalho de investigação laboratorial consiste na 

apresentação e caracterização das evidências físicas, osteológica e dentária, 

de restos esqueletizados humanos - esqueleto craniano e dentário -, 

recuperados nas escavações arqueológicas realizadas, em 2004, na Ala Sul do 

Claustro da Academia das Ciências de Lisboa, e atribuídos a uma população 

catastrófica - Terramoto de 1755. Estas escavações decorreram entre Junho e 

Dezembro de 2004, tendo sido levadas a cabo pelo arqueólogo Professor 

Doutor João Luís Cardoso e coordenadas pelo Senhor Professor Doutor Miguel 

Telles Antunes (Figura 1.2). 

 

 

 
Figura 1.2 – Profundidade do ossário após escavação arqueológica (Fotografia obtida durante 
as escavações de 2004 da Ala Sul do Claustro da ACL e amavelmente cedida pelo Professor 
Doutor João Luís Cardoso) 
 

 

É devido ao estudo dos fósseis realizado pelos paleontólogos, que 

sabemos que os mamíferos surgiram pela primeira vez na Terra no Triássico 

Superior. E foi também o estudo de restos fossilizados o primeiro método 
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utilizado para investigar e reconstruir a evolução dos seres vivos ao longo dos 

tempos, servindo de base à formulação da hipótese filogenética. 

O estudo dos dentes, pertencente ao âmbito da Antropologia Física, 

tem-se revelado fundamental para uma melhor compreensão da filogénese, 

porquanto permite confrontar a população contemporânea com a de outros 

períodos (Pueyo et al., 1994). A análise da dentição tem sido considerada um 

domínio importante da investigação antropológica, quer das populações 

extintas, quer das existentes. Em 1927, Krogman publicou a primeira revisão 

dos diversos estudos até então efectuados em dentições de primatas (citado 

por Iscan, 1989), a qual marcaria indelevelmente a investigação em 

Antropologia Dentária, abrindo novos e insuspeitados caminhos a esta disciplina. 

A investigação dos dentes, domínio da Antropologia Dentária, tem 

permitido comparar diferentes espécies da actualidade com formas fossilizadas 

extintas, e isto de uma forma globalmente mais satisfatória que a investigação 

através de outras peças esqueléticas, contribuindo, assim, para o estudo 

filogenético das espécies, mediante a caracterização das formas de transição e 

dos graus de parentesco entre as mesmas (Pueyo et al., 1994).  

A descrição e compreensão dos fósseis dos primeiros hominídeos tem 

beneficiado bastante com o estudo dos dentes, que integra, de há muito, os 

estudos taxonómicos (Bailey, 2004). A razão da importância deste estudo 

reside no facto de os dentes constituírem os achados arqueológicos mais 

frequentes e abundantes, representando cerca de 90% de todos os fósseis 

primatas encontrados (Pueyo et al., 1994). 

Pelas suas características anatómicas intrínsecas, os dentes resistem 

bem às vicissitudes do tempo, surgindo habitualmente bem preservados, e 

fornecem uma grande quantidade de informação morfológica, que vai desde 

simples medidas odontométricas a características morfológicas da coroa e da 

raiz (Bailey, 2004). Até há muito pouco tempo atrás, a morfologia dentária era 

pouco utilizada para resolver questões a nível da taxonomia e filogenia, 

principalmente no período do Homem de Neanderthal (Bailey, 2004). 

A utilização dos dentes como elementos fundamentais de identificação 

médico-legal de um indivíduo, vivo ou morto, quer pela via reconstrutiva, quer 

pela via comparativa, tem sido objecto de vários estudos no domínio da 
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Medicina Dentária Forense (Müller et al., 2001; Pettenati-Soubayroux et al., 

2002).  

A Medicina Dentária Forense nasceu cientificamente com Óscar 

Amoedo em 1898, quando este publicou o seu livro intitulado L’art dentaire en 

médicine légale. Antes da sua publicação, em Maio de 1897, em Paris, no 

Bazar de la Charité, ocorreu um incêndio no qual morreram 126 pessoas, que 

viriam a ser identificadas positivamente pelos seus médicos dentistas, sob a 

coordenação de Óscar Amoedo. No entanto, existem na história 

acontecimentos anteriores a este, onde a identificação positiva de um cadáver 

foi obtida através de processos dentários. 

A Medicina Dentária Forense tem vários campos de aplicação, mas a 

sua importância médico-legal primária reside na identificação positiva de 

indivíduos vítimas quer de desastres de massa abertos naturais, como 

terramotos e maremotos, quer de desastres de massa fechados, como 

acidentes de aviação onde é crucial para a identificação positiva de cadáveres 

mutilados e carbonizados (Knight, 1996). O segundo campo de intervenção 

visa a identificação individual de cadáveres de desconhecidos, vítimas de 

morte acidental, suicida ou homicida, onde não é possível obter uma 

identificação positiva através de outros factores de individualização. O terceiro 

campo de intervenção é a identificação médico-legal de restos esqueletizados, 

quer na vertente reconstrutiva, quer na vertente comparativa. 

Uma área de intervenção cada vez mais importante, consiste na 

identificação médico-legal através da estimativa da idade em indivíduos vivos, 

sem documentos de identificação válidos, envolvidos em situações que 

acarretam, o mais das vezes, responsabilidade criminal (Olze et al., 2005). A 

determinação da idade através dos dentes remonta à primeira metade do 

século XIX, em Inglaterra, onde visava determinar a idade de crianças que 

tinham cometido delitos, as quais eram, à luz da lei penal, inimputáveis se a 

sua idade fosse inferior a 7 anos. Com este objectivo, o médico dentista 

Saunders apresentou, em 1837, no Parlamento Inglês, uma comunicação - 

“The Teeth, a Test of Age” -, no qual propunha critérios para a determinação da 

idade através do estudo dos dentes (citado por Cameron, 1974). As lesões por 

mordeduras relacionadas com ofensas corporais, delitos sexuais e maus-tratos 
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infantis constituem outras áreas médico-legais de intervenção da Medicina 

Dentária Forense (Sweet, 1995). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na manhã de 1 de Novembro de 1755, por volta das 10 horas, ocorreu o 

terramoto que mudaria radicalmente a história de Lisboa. Este fenómeno 

sísmico, com epicentro no Estreito de Gibraltar, de grau 8, teve 3 picos, tendo o 

último abalo, o de maior duração, feito sentir os seus efeitos por 3 minutos. O 

terramoto foi seguido por uma onda gigante provinda do rio Tejo, que invadiu a 

baixa de Lisboa, destruindo tudo na sua passagem (Figura 1.3). Mas a 

catástrofe não se quedaria por aqui, assumindo proporções dantescas com um 

gigantesco incêndio, que lavrou durante cerca de sete dias, consumindo vidas 

e habitações (Araújo, 2006; Serrão, 1981). Foi o maior terramoto/maremoto da 

história da Europa e o maior desastre natural da Era Moderna, configurando 

um tipo de desastre de massa aberto. 

 

 

 
Figura 1.3 – Imagem ilustrativa do dia do Terramoto de 1755, em Lisboa (adaptado de Moreira 
de Mendonça, 1758). 
  

Na manhã seguinte à do evento catastrófico, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, então Secretário de Estado e futuro Marquês de Pombal, 
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ordenava a limpeza e a reconstrução da cidade de Lisboa em grande parte 

coberta de escombros, com uma preocupação em mente: remover rapidamente 

os milhares de cadáveres e assegurar o tratamento dos sobreviventes. Tal 

como acontece habitualmente nos desastres de massa abertos, resultava 

impossível determinar o número de mortos, estimando-se que terão perecido 

cerca de 10000 pessoas. Os corpos tiveram vários destinos, tendo sido o Mar 

da Palha um deles. Todavia, outros foram enterrados em várias zonas de 

Lisboa (Figura 1.4). 

 

 

 
Figura 1.4 – Imagem ilustrativa de momentos relacionados com as mortes no Terramoto de 
1755, em Lisboa (adaptado de Moreira de Mendonça, 1758). 
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No Verão de 2004, com as obras de recuperação dos Claustros da 

Academia das Ciências de Lisboa, descobriu-se uma das áreas atingidas pelo 

Terramoto de 1755. Esta descoberta daria origem a escavações arqueológicas, 

que revelaram a presença, nos túmulos dos frades, de uma anarquia de 

esqueletos atribuíveis a vítimas desse desastre de massa (Figuras 1.5 e 1.6). 

 

 

 
Figura 1.5 – Fotografia do fundo do ossário após a escavação de restos esqueletizados 
dispostos de forma anárquica sobre um esqueleto. Posição compatível com esqueleto de um 
frade (fotografia obtida durante as escavações de 2004 da Ala Sul do Claustro da ACL e 
amavelmente cedida pelo Professor Doutor João Luís Cardoso). 
 

 

O trabalho de investigação foi desde logo iniciado, tendo como objectivo 

o estudo dos vários achados arqueológicos. No início de 2005, fui convidada a 

participar nesta investigação multidisciplinar, assegurando, sobretudo, a 

vertente da minha área de formação profissional e académica – a da Medicina 

Dentária, em geral, e da Medicina Dentária Forense, em particular. 

Este trabalho de investigação consistiu na identificação demográfica - 

variação normal (características morfológicas e métricas, dentárias e 

cranianas) e variação anormal (lesões traumáticas e patológicas, dentárias e 

cranianas) - de uma população catastrófica não identificada e esqueletizada 

relacionada com o Terramoto de 1755, em Lisboa, através de vários 

parâmetros médico-legais utilizados na identificação reconstrutiva de 

cadáveres desconhecidos. 
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O objectivo final deste estudo visa caracterizar, do ponto de vista 

paleodemográfico e paleopatológico, essa população. 

 

 

 
Figura 1.6 – Topo do ossário antes das escavações com depósito secundário de fragmentos 
ósseos de vários esqueletos sobre o esqueleto dos frades (fotografia obtida durante as 
escavações de 2004 da Ala Sul do Claustro da ACL e amavelmente cedida pelo Professor 
Doutor João Luís Cardoso). 
 


