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Resumo  
Os riscos naturais que afetam com maior frequência a Região Norte de Portugal 

são as cheias progressivas, as cheias repentinas e os movimentos de vertente. Ao longo 
do século XX e início do seculo XXI, foram vários os eventos hidro-geomorfológicos 
registados, mas, até ao momento, não existia uma base de dados uniformizada que 
compilasse as ocorrências e os seus danos. É neste contexto que se desenvolve, o 
projeto de investigação DISASTER, cujo objetivo assenta na construção de uma base de 
dados para Portugal Continental, de ocorrências de cheias e movimentos de vertente, 
decisiva para a gestão do risco, analisando a sua distribuição espacial, a suscetibilidade 
dos territórios e a vulnerabilidade dos elementos expostos. Assim, esta base é um 
importante instrumento no apoio à decisão no âmbito do ordenamento do território e 
planeamento de emergência bem como, na avaliação do impacto dos desastres naturais 
em termos sociais, económicos e ambientais. Para a gestão preventiva dos riscos, 
assumida como uma prioridade no Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), a construção desta base de dados é essencial. A pesquisa de 
eventos centrou-se nas ocorrências publicadas no Jornal de Notícias entre 1888 e 2011, 
que tenham resultado em mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados, 
independentemente do número de afetados e do valor económico dos danos.  

Neste trabalho são apresentados os primeiros resultados da análise estatística e 
espacial dos eventos registados na Região Norte, entre 1900 e 1950, totalizando mais de 
200 ocorrências em que se destacam as cheias progressivas. As primeiras acompanham 
o percurso dos principais cursos de água, nomeadamente os rios Douro, Cávado, Lima e 
Tâmega. O ano com mais ocorrências foi o ano de 1909, devido à grande cheia que 
afetou principalmente o rio Douro. No total das ocorrências morreram 124 pessoas, 477 
foram evacuadas e 671 ficaram desalojadas. 

 
Palavras-chave: DISASTER, eventos hidro-geomorfológicos, Região Norte 

 
 

Abstract 
DISASTER DATABASE: HYDRO-GEOMORPHOLOGICAL EVENTS IN THE 
NORTH OF PORTUGAL FROM 1900 TO 1950.  

The main natural hazards that affect more frequently the North of Portugal are the 
progressive floods, flash floods and landslides. Throughout the XX century and the 
beginning of the XXI century, several hydro-geomorphological events were recorded. 
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However, until now, there wasn´t a uniform database of those occurrences and 
respective damage. Thus, the research project DISASTER, aims to build a database, to 
mainland Portugal, of floods and landslides occurrences, crucial for risk management, 
analyzing its spatial distribution, the territory susceptibility and the vulnerability of 
exposed elements. It is therefore important for decision support in spatial planning, 
emergency planning and evaluating the social, economic and environmental impact of 
natural disasters. For the preventive management of risks assumed as a priority by the 
National Program of Policy Planning, this database is essential.  

The research focused on events occurrences recorded in the Jornal de Notícias 
between 1888 and 2011, have resulted in fatalities, injured, missing, homeless or 
evacuated persons, regardless the number affected and the economic value of the 
damage.  

This paper presents the results of statistical and spatial analysis events recorded in 
the Northern Region, from 1900 to 1950. Over these 50 years, more than 200 events 
were registered, most of them progressive floods, followed by the flash floods and 
landslides. The progressive floods follow the route of major rivers, namely Douro, 
Cávado, Lima and Tâmega rivers. The year with more occurrences was 1909, due to the 
great flood which affected mainly the Douro River. In result of all occurrences, 124 
people died, 477 were evacuated and 671 have been displaced. 

 
Keywords: DISASTER, hydro-geomorphological events, Northern Region 

 
 

 
Os riscos naturais, como as cheias e os movimentos de vertente causam todos os 

anos consideráveis danos pessoais, materiais e funcionais. Segundo HILKER, BADOUX 

AND HEGG (2009) na Europa registaram-se vários eventos importantes nos últimos anos, 
como é o caso das cheias dos Rios Elba e Danúbio, em agosto de 2002, de que 
resultaram 38 mortos. Em 1998, em Itália, um deslizamento em Sarno provocou 300 
mortos (LLASAT, LLASAT-BOTIJA AND LÓPEZ 2009). Na Península Ibérica, as cheias e as 
tempestades são os principais riscos, tanto em termos de danos pessoais como de perdas 
económicas (BARNOLAS AND LLASAT 2007). No entanto, também se registam, 
frequentemente, movimentos de vertente dispersos com grande capacidade destrutiva, 
responsáveis por mortes ou destruição de habitações e estradas (PEREIRA, BATEIRA, 
SANTOS AND MARTINS 2009). A título de exemplo, refira-se o fluxo de detritos ocorrido 
a 7 de dezembro de 2000, em Frades (Arcos de Valdevez) que provocou 4 mortos.  

O projeto DISASTER - Desastres naturais de origem hidro-geomorfológica em 
Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no ordenamento do território e 
planeamento de emergência - pretende colmatar a lacuna de informação relativa às 
ocorrências de desastres de origem hidro-geomorfológica com consequências danosas, 
em Portugal Continental. Assim, pretende-se construir, explorar e difundir uma base de 
dados geográfica (BD) sobre desastres hidrológicos (cheias) e geomorfológicos 
(movimentos de vertente) registados no território continental entre finais do século XIX 
e a primeira década do século XXI, de forma a providenciar um suporte fiável para o 
processo de avaliação do risco e um ponto de partida para a aplicação de medidas de 
mitigação e redução de desastres. Para além disto, a análise espacial das áreas afetadas 
por estes eventos, permitirão um correto ordenamento do território e o desenvolvimento 
de medidas adequadas ao planeamento de emergência.  

1. INTRODUÇÃO
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Efetivamente, a compilação de um inventário de ocorrências constitui a primeira 
abordagem em qualquer estudo de risco (DEVOLI, MORALES AND HØEG 2007). Os dados 
históricos são a base para a avaliação de risco e compreensão da dinâmica dos 
processos, auxiliando a definição de soluções de mitigação dos mesmos (EVANS 2000). 
Na literatura, existem vários exemplos de BD’s elaboradas a partir de fontes 
documentais, contemplando vários tipos de desastres. TSCHOEGL, BELOW AND GUHA-
SAPIR (2006) fornecem uma visão geral destas bases ao nível global, nacional e 
regional, destacando-se, no caso das primeiras, a EM-DAT - Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED), a NatCat - Münich Reinsurance Company, ou a 
Sigma - Swiss Reinsurance Company. Vários países beneficiam igualmente de BD’s 
nacionais, como a Suíça (HILKER, BADOUX AND HEGG 2009), a Austrália (BLONG 2004) 
e a Itália (GUZZETTI AND TONELLI 2004). Salientam-se ainda algumas bases de âmbito 
regional, como por exemplo a dos Açores (GASPAR, GOULART, QUEIROZ, SILVEIRA AND 

GOMES 2004), Catalonia em Espanha (BARNOLAS AND LLASAT 2007, LLASAT, LLASAT-
BOTIJA AND LÓPEZ 2009), Rio Ardèche em França (NAULET, LANG, COEUR AND GIGON 
2001), ou a da Região Norte de Portugal, elaborada no contexto do Plano Regional de 
Ordenamento do Território – Norte (PEREIRA, BATEIRA AND SANTOS 2007). 

A região Norte de Portugal tem 21 278 km² e exibe fortes contrastes espaciais na 
precipitação média anual, variando entre 500 mm no Douro Superior e 3500 mm no 
sistema montanhoso da Peneda-Gerês (Figura 1). Estes contrastes entre o Noroeste e o 
Nordeste são explicados pela orientação geográfica dos principais maciços montanhosos 
- serras da Peneda, Gerês, Cabreira, Soajo, Alvão e Montemuro – que, dispostos 
paralelamente à linha de costa, constituem uma barreira à penetração para o interior dos 
ventos húmidos do Atlântico. O Nordeste, nomeadamente a secção superior da Região 
Demarcada do Douro e os vales de alguns dos seus afluentes, integram uma das regiões 
mais secas do país. 
 

Figura 1 Localização da região Norte de Portugal e precipitação média anual 
(1931-60) na área de estudo. 

Fonte: Adaptado de DAVEAU (1977). 
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O objetivo principal deste artigo é divulgar alguns resultados preliminares da base 

de dados DISASTER na Região Norte, entre 1900 e 1950. Pretende-se debater algumas 
questões com que nos confrontamos no preenchimento deste ‘inventário’, bem como, 
apresentar a distribuição temporal e espacial dos eventos hidro-geomorfológicos 
registados.  

 
 

2.1.  Definição do conceito de desastre 
 
No âmbito do projeto DISASTER, realizou-se uma pesquisa exaustiva em várias 

fontes sobre a definição de desastre aplicado por diferentes instituições, seguradoras e 
investigadores. Desta pesquisa resultou o conceito a aplicar no contexto da BD de 
eventos hidro-geomorfológicos de Portugal Continental, restringindo-se estes às 
ocorrências que tenham resultado em mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou 
desalojados, independentemente do número de afetados e do valor económico dos 
danos. Uma vez que se pretende efetuar uma pesquisa na imprensa escrita diária, 
assume-se que os eventos que reúnem as condições mencionadas são suficientemente 
importantes para serem descritos nos jornais de tiragem regional e nacional.  
 
 
2.2.  Preenchimento da base de dados 

 
Como já referimos, a principal fonte de informação da BD é a imprensa escrita. 

No caso da região Norte, a pesquisa incidiu sobre o Jornal de Noticias (JN), jornal 
diário tido como credível e com um período temporal longo e contínuo, publicado pela 
primeira vez em 2 de junho de 1888, existindo até à presente data sem interrupção. 
Adicionalmente foram consultadas edições específicas de outros jornais, 
designadamente o Comércio do Porto e o Primeiro de Janeiro, para colmatar falhas na 
informação recolhida1.  

Na inventariação de cada evento hidro-geomorfológico, foi recolhida a seguinte 
informação: tipo (cheia ou movimento de vertente), sub-tipo (i.e. cheia progressiva, 
cheia repentina, fluxo de detritos) data, localização, fonte, data da fonte, número de 
página, número de mortes, feridos, desalojados, evacuados ou desaparecidos, entidades 
envolvidas, prejuízos materiais e fator desencadeante. Como esta BD é desenvolvida em 
ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) cada ocorrência é codificada e 
georreferenciada. 

Nesta caracterização colocam-se diversas dificuldades. Os jornais dos primeiros 
anos do seculo XX, cobrem preferencialmente centros urbanos (como o Porto, Vila 
Nova de Gaia e Matosinhos) ou áreas cuja acessibilidade depende em grande parte de 
redes de transporte específicas, nomeadamente a linha de caminho-de-ferro Porto-Barca 
d´Alva (Linha do Douro). Tal compromete a tarefa de inventariação, implicando a 
consulta de jornais regionais, o que torna a tarefa de inventariação mais morosa. Por 
outro lado, nos periódicos nem sempre é referido de forma exata o enquadramento 
temporal e espacial da ocorrência, complicando a tarefa de georreferenciação e a análise 
posterior dos eventos. Assinala-se, ainda, o facto de por vezes as notícias não indicarem 

                                                 
1 Algumas edições do JN não estavam disponíveis na Biblioteca Municipal do Porto, local onde 
procedemos à consulta, por se encontrarem em mau estado de conservação.  

 

2. METODOLOGIA
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o número de pessoas afetadas, problema encontrado também por GUZZETTI, STARK AND 

SALVATI (2005) e QUARESMA (2008). Tal verifica-se, nomeadamente, na referência a 
evacuados e desalojados, onde são muitas vezes utilizados termos como “muitos” e 
“vários”, ou é apenas referido o número de famílias. Neste último caso, procedeu-se a 
uma estimativa que contempla a dimensão média das famílias disponibilizada pelo INE 
(Instituto Nacional de Estatística) através dos dados censitários, pelo que os resultados 
obtidos são números aproximados. Outra dificuldade sentida, relaciona-se com os 
efeitos da censura no teor das matérias publicadas durante o regime ditatorial que 
vigorou entre 1926 e 1974. Desta forma, pode-se admitir que os números resultantes dos 
desastres, apresentados nos jornais, possam ter sido alterados de modo a “suavizar” a 
dimensão dos acontecimentos.  

Apesar destes obstáculos, os jornais são uma fonte de informação imprescindível 
a este trabalho, pelo período longo e contínuo das suas edições. 
 

 

3.1. Distribuição temporal das ocorrências 
 
No âmbito da pesquisa efetuada, entre 1900 e 1950 registaram-se 202 eventos 

hidro-geomorfológicos que implicaram danos pessoais. Em média registaram-se 4 
ocorrências por ano, verificando-se que as cheias são os eventos mais frequentes - 81% 
dos casos analisados, enquanto os movimentos de vertente correspondem a 19% do total 
das ocorrências (Figura 2). Segundo QUARESMA (2008), o predomínio das cheias resulta 
do carácter mais extensivo e contínuo da sua incidência territorial e também da 
ocupação dos leitos de cheia, resultando numa maior exposição e vulnerabilidade da 
população.   

 
 

Figura 2 Tipologia das ocorrências hidro-geomorfológicas com consequências 
danosas, durante o período 1900-1950 na Região Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisando a distribuição temporal das ocorrências, podemos salientar o ano de 

1909 como sendo o ano em que se registaram mais ocorrências (38). De seguida, 
destacam-se os anos de 1939 (16 ocorrências), 1936 (14 ocorrências), 1948 (13 
ocorrências) e 1935 (12 ocorrências) (Figura 3). No período analisado, em 13 anos 

3. RESULTADOS
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(1900, 1901, 1903, 1905, 106, 1911, 1917, 1918, 1919, 1922, 1924, 1933 e 1938) não 
existe registo de ocorrências com caracter danoso na região Norte de Portugal.   

 
 

 
 
Verifica-se, ainda, que 

os meses de inverno 
(dezembro, janeiro e 
fevereiro) registam a 
maioria das ocorrências, 
concentrando 66% do total 
de eventos (Figura 4). Esta 
situação deve-se ao facto de 
ser nestes meses que 
normalmente se registam os 
valores máximos da 
precipitação. De salientar 
que são os meses de abril e 
agosto que detêm menos 
ocorrências hidro-
geomorfológicas.  
Entre 1900 e 1950 na região Norte, devido à ocorrência de cheias ou movimentos de 
vertente, morreram 120 pessoas, 95 ficaram feridas, 33 foram dadas como 
desaparecidas, 477 foram evacuadas e 671 desalojadas (Figura 5). A maior parte dos 
desalojados e evacuados resultam da ocorrência de cheias, enquanto a maioria dos 
feridos, advêm de movimentos de vertente. Em relação ao número de mortos, 64 
devem-se à ocorrência de cheias e 56 aos movimentos de vertente.  

 
 

 
 
 
 

Figura 4 Distribuição mensal das ocorrências hidro-
geomorfológicas no período 1900-1950 

Figura 3 Ocorrências hidro-geomorfológicas registadas por ano de ocorrência de 
1900-1950 
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Figura 5 Número de indivíduos com danos decorrentes das ocorrências hidro-
geomorfológicas no período 1900-1950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Distribuição espacial das ocorrências 
 
As ocorrências anteriormente referidas, localizam-se predominantemente na área 

metropolitana do Porto, nomeadamente nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, 
Matosinhos, Valongo e Maia. Podemos também destacar os concelhos situados ao longo 
dos principais rios, com especial relevo para Marco de Canaveses, Alijó e Peso da 
Régua na proximidade do rio Douro, Ponte de Lima e Arcos de Valdevez ao longo do 
Lima e Mirandela no curso do Tua (Figura 6).  

Os movimentos de vertente ocorreram sobretudo ao longo da linha de caminho-
de-ferro do Douro, enquanto as cheias mostram uma distribuição mais dispersa mas ao 
longo dos principiais rios: Douro, Lima, Cávado e Tâmega (Figura 6). Do total de 
concelhos da Região Norte 37% não registaram nenhuma ocorrência hidro-
geomorfológica danosa nos 50 anos em análise, sendo na região de Trás-os-Montes que 
se registam menos ocorrências. Este facto pode ser sobretudo associado à fraca 
densidade populacional desta área da Região Norte.  

Na figura 7 podemos analisar a distribuição espacial do número de mortos, 
feridos, desalojados e evacuados resultantes de ocorrências hidro-geomorfológicas por 
concelho, de 1900-1950. Assim, a distribuição espacial das consequências, não é igual à 
distribuição do número de ocorrências hidro-geomorfológicas danosas. O concelho 
onde se registou o maior número de mortos foi Peso da Régua (28 mortos), devido 
especialmente a um fluxo de detritos que teve lugar a 9 de fevereiro de 1904, tendo 
implicado a morte de 24 pessoas. De seguida encontra-se o concelho do Porto, com 14 
mortos, resultantes, principalmente, de cheias progressivas no Rio Douro. Quanto ao 
número de feridos, os concelhos onde se registaram mais feridos de 1900 a 1950, foram 
Porto e Baião com 30 e 18 feridos, respetivamente. O número de desalojados atinge o 
seu valor mais elevado no concelho de Alijó (315 desalojados). É sobretudo na 
freguesia do Pinhão, na margem direita do rio Douro, que se verifica o desalojamento 
das pessoas que vivem nas habitações situadas na margem do rio, devido às cheias 
progressivas. O número de evacuados é mais elevado nos concelhos de Porto e Vila 
Nova de Gaia, devido à ocorrência de cheias progressivas que resultam na necessária 
evacuação da população que se situa nas margens do Rio Douro (Figura 7).  
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Figura 6  Densidade de ocorrências hidro-geomorfológicas na região Norte 
de 1900 a 1950. 

Figura 7 Numero de mortos, feridos, desalojados e evacuados resultantes de 
ocorrências hidro-geomorfológicas por concelho, de 1900-1950. 
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Neste trabalho foram apresentados os primeiros resultados da base de dados 

DISASTER, de eventos hidro-geomorfológicos para a Região Norte, entre 1900 e 1950.  
Assim, podemos verificar que se registaram 202 ocorrências que resultaram em 

mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados. A maioria das ocorrências 
são cheias progressivas, seguidas pelas cheias repentinas e pelos movimentos de 
vertente. As ocorrências de cheias progressivas acompanham o percurso dos principais 
rios, nomeadamente os rios Douro, Cávado, Lima e Tâmega. O ano com mais 
ocorrências foi o ano de 1909, devido à grande cheia progressiva no rio Douro. No total 
das ocorrências, morreram 124 pessoas, 477 foram evacuadas e 671 ficaram 
desalojadas. 

Esta base de dados histórica sobre ocorrências hidrológicas e geomorfológicas 
danosas é um instrumento de apoio ao ordenamento do território e ao planeamento de 
emergência e na avaliação do impacto dos desastres naturais em termos sociais, 
económicos e ambientais. O desenvolvimento desta base de dados é absolutamente 
determinante para a gestão do risco, promovendo uma cultura de prevenção dos 
desastres hidro-geomorfológicos.  

Pretende-se nos próximos trabalhos analisar a distribuição temporal por anos 
hidrológicos, bem como, a distribuição espacial das ocorrências durante todo o século 
XX e início do século XXI. É também objetivo de um próximo trabalho, verificar o 
registo de tendências na ocorrência de eventos hidro-geomorfológicos que tenham 
resultado em mortos, feridos, desaparecidos, evacuados ou desalojados, 
independentemente do número de afetados e do valor económico dos danos. 
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