
Conversa aberta no Museu de Engenharia Civil  

Um tsunami em Lisboa: os processos físicos, a catástrofe 
e a sua representação na criação literária 
Local: Museu de Engenharia Civil, Pavilhão de Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, 

Data: 24 de Novembro de 2016, 17h30. 

Com Miguel Gizzas, Daniel Conde, Rui Ferreira, Mário Lopes e Carlos Sousa Oliveira 

Programa: 

17:30 - Apresentação pública da peça de vídeo digital “Modelação Matemática do Tsunami de 
1755 na Lisboa Contemporânea” (Daniel Conde, Rui Ferreira) 

18:00 - Apresentação do romance “O dia em que o mar voltou” de Miguel Gizzas 

Conversa aberta sobre ciência, catástrofes naturais e criação literária e musical: a forma como 
as descrições científicas e a criação literária (ou criação no âmbito de outras disciplinas 
artísticas) influenciam a percepção dos impactos das catástrofes naturais; a verdade científica 
como obstáculo ou como estímulo para a criatividade artística. 

Descrição: 

Peça de vídeo digital “Modelação Matemática do Tsunami de 1755 na Lisboa 
Contemporânea” (14’) 

A peça mostra o impacte em Lisboa de um tsunami gerado por um sismo similar, em 
magnitude e localização, ao de 1755. A exposição da zona ribeirinha é simulada 
computacionalmente. Os impactes são comentados e contextualizados atendendo às 
alterações que esta zona sofreu desde 1755.  

Foi apresentado na exposição “Quando Lisboa Treme - de 1755 à Cidade Resiliente” – Museu 
da Cidade e será agora doado ao Museu de Engenharia Civil.  

Concepção de Rui M.L. Ferreira, realização e simulações matemáticas de Daniel Conde. 
Narração de Susana Tibúrcio. Montagem final: Videoteca de Lisboa, Arquivo Municipal. 

Romance “O dia em que o mar voltou” de Miguel Gizzas 

Sinopse: Lisboa é o centro deste mundo em que um dia tornou a acontecer aquilo que se 
julgava possível, e mesmo expectável, ainda que muitos se recusassem a acreditar. Duas 
pessoas previram, naquele amanhecer diferente, que algo terrível estava prestes a chegar. De 
nada valeu, pois o inevitável não tem travões. E, assim, a capital voltou a ficar destruída aos 
pés de um intenso terramoto e de um aterrador tsunami. Mas foi precisamente numa cidade 
que se mostrou presa fácil para a força da natureza que se ergueram braços humanos com 
vontade de a levantar. Mais ainda: destaparam-se sentimentos ocultos, descobriram-se outros 
ainda não revelados. No meio da devastação, do sofrimento e do choque há espaço para uma 
história de homens comuns tornados gigantes. E há espaço para o amor. 

Informação adicional em 

https://www.youtube.com/watch?v=2skd8EVf7eA 

https://www.youtube.com/watch?v=BGVAZ4KuVdw 

A apresentação livro no IST é um gesto amável do autor que retribui o contributo de docentes 
e investigadores do IST para a investigação do autor sobre sismos e tsunamis.  


