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O CLIMA DO SUL DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

RECONSTITUIÇÃO A PARTIR DE FONTES DESCRITIVAS E INSTRUMENTAIS

A Climatologia Histórica não é um domínio de estudo com tradição no nosso país. 
Para além do trabalho de inventariação de observações meteorológicas instrumentais 
anteriores à fundação do Observatório do Infante D. Luís, realizado por Ferreira nos anos 
quarenta do século passado, os primeiros estudos surgem apenas na última década do 
século XX e foram desenvolvidos, quase exclusivamente, no âmbito do projecto europeu 
ADVICE. Neste contexto, o presente relatório mais não representa do que o resultado de 
uma sondagem, um esboço de reconstituição dos ritmos térmico e pluviométrico, em 
Portugal, no século XVIII, não devendo ser encarado senão como um contributo inicial 
para o conhecimento do clima do Sul de Portugal, num período para o qual não se 
dispunha, até ao presente, de qualquer informação sistematizada. 

Em Portugal continental, as observações meteorológicas instrumentais têm o seu 
início apenas nas últimas décadas do século XVIII. Deste modo, o presente estudo apoia-
se, maioritariamente, em fontes documentais descritivas. A pesquisa empreendida veio 
revelar a extraordinária riqueza em informação meteorológica e climática dispersa nas 
fontes documentais históricas portuguesas, desde as institucionais, às particulares, bem 
como na própria imprensa da época, e o seu inegável valor para a reconstituição do clima 
do passado em Portugal. Raramente se utilizaram notícias que não fossem explícitas 
quanto ao objecto da investigação, isto é, que não aludissem de forma directa e inequívoca 
a estados do tempo, a condições da atmosfera e a elementos meteorológicos. A aplicação 
deste tipo de informação encerra, contudo, alguns problemas, que passam pela 
subjectividade dos testemunhos, particularmente dos referentes às condições térmicas, 
pelo carácter esporádico, não sistemático, dos assentamentos e pela diversa resolução 
temporal das notícias. No sentido de se aferir a qualidade da informação, utilizaram-se 
vários procedimentos, desde o exame biográfico, no caso dos registos particulares, à 
diversificação e cruzamento de fontes, passando pela análise semântica dos conteúdos e 
pela confrontação da informação qualitativa com os registos instrumentais.

De um modo geral, são os excessos climáticos (secas prolongadas, violentos 
episódios pluviométricos, prolongados períodos de chuva, calores extremos ou inusitadas 
quedas de neve), que surgem mencionados nos diversos géneros de fontes utilizadas. O 
maior volume e fiabilidade das notícias relativas a fenómenos hídricos permitiram a sua 
“semi-quantificação” e transformação em índices mensais, numa escala compreendida 
entre -1 (mês “seco”) e +1 (mês “chuvoso”) e em que o valor 0 (mês “normal”) foi atribuído 
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sempre que não foi encontrada informação ou as notícias apontavam para condições 
normais. Dadas as características dos registos, baseados em acontecimentos 
excepcionais e com impacto sócio-económico, os índices são aqui interpretados como uma 
medida do comportamento dos fenómenos extremos (chuvas intensas ou prolongadas e 
secas), mais do que dos valores médios da precipitação.

Ainda que mais escassa, a informação recolhida referente à temperatura permite que 
se teçam algumas considerações.

As duas primeiras décadas de Setecentos terão sido particularmente frias, quando 
comparadas com as restantes. Entre 1720 e 1799, não só diminuem as referências a “frio” 
e a fenómenos associados, como se circunscrevem praticamente ao Inverno e à 
Primavera.

O estudo de algumas vagas de calor ocorridas na Primavera, particularmente em 
Março, como, por exemplo, as de 1734 e 1781, parece permitir concluir, aliás em 
conformidade com o que se passa na actualidade, da sua relação com a fase positiva da 
NAO. Nessa situação, grande parte da Europa ocidental e central regista anomalias 
térmicas positivas.

Os exemplos dos invernos de 1708/1709, 1739/1740 e de 1788/1789, mostram, por 
outro lado, que as crises de frio no continente Europeu e, em particular, no território de 
Portugal continental, podem estar relacionadas com diferentes padrões, de larga escala, 
da pressão ao nível do mar. Contudo, essas vagas de frio, durante o século XVIII como na 
actualidade, aparecem invariavelmente relacionadas com situações de bloqueio da 
circulação de Oeste e com a advecção de ar frio de Norte, de Nordeste e mesmo de Leste, 
associadas quer ao desenvolvimento em latitude do anticiclone atlântico (como terá 
acontecido nos meses de Abril de 1713 e de 1754), quer ao seu posicionamento em 
latitudes mais setentrionais, nomeadamente sobre as Ilhas Britânicas (como em Março de 
1700 e Janeiro de 1740), quer ainda a uma extensão para ocidente do anticiclone 
continental, por vezes com ligação ao anticiclone atlântico, de que é representativo o mês 
de Janeiro de 1714.

O índice NAO dos meses para os quais existe informação relativa a vagas de frio em 
Portugal apresenta, invariavelmente, valores negativos e parece relacionar-se, 
maioritariamente, com um padrão do campo de pressão ao nível do mar caracterizado pela 
presença de um centro anticiclónico localizado sensivelmente sobre as Ilhas Britânicas, 
associado a um centro depressionário sobre o Mediterrâneo central. Ilustram esta situação 
o mês de Março de 1700 (índice NAO=-1.35), Janeiro de 1740 (-3.36), Março de 1754 
(-2.00) e Dezembro de 1788 (-3.5). A circulação atmosférica em altitude, nestes meses, 
ter-se-á, provavelmente, caracterizado pela presença de uma crista anticiclónica sobre a 
fachada atlântica do continente europeu e por um vale depressionário imediatamente a 
Leste, com eixo de orientação sensivelmente Sudoeste-Nordeste.
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A precipitação, no Sul de Portugal, registou uma forte variabilidade ao longo do 
século XVIII, parecendo indicar os valores do coeficiente de correlação que a variabilidade 
da chuva, à escala anual, se relacionou principalmente com a verificada durante o 
trimestre de Primavera (r=0.91) e, em segundo lugar, com a do Inverno (r=0.81).

Nos primeiros anos do século XVIII, pelas suas características extremas, são de 
destacar três períodos. O primeiro foi dominado pela ocorrência de chuvas persistentes ao 
longo de um intervalo de tempo considerável (Inverno de 1706/1707-Verão de 1709, 
apenas interrompido pela escassez pluviométrica do Verão e do Outono de 1707). Os 
segundo e terceiro (Inverno de 1711/1712 e o período compreendido entre a Primavera de 
1714 e o Outono de 1715) foram marcados por uma situação distinta, ou seja, por um 
défice hídrico, particularmente prolongado no último caso.

Nos anos trinta, o Sul do país ter-se-á caracterizado por uma forte variabilidade da 
chuva. A validar também esta conclusão, o conhecimento que se tem da realização de 
manifestações litúrgicas Pro Pluvia em três anos (1734, 1737 e 1738) e Pro Serenitatem
em dois (1732 e 1736), o que faz desta década uma das mais ricas neste género de 
cerimónias litúrgicas, no Sul de Portugal. Como representativos de uma situação de seca, 
destacam-se dois períodos: o primeiro, compreendido entre os Invernos de 1733/1734 e 
1734/1735 e o segundo com início em Fevereiro de 1737 e prolongando-se até Fevereiro 
de 1738. Separando aqueles dois, ocorreu um período, entre o Outono de 1735 e a 
Primavera de 1736, caracterizado por um excesso pluviométrico.

A situação que, no Sul de Portugal, merece um maior destaque nas últimas décadas 
do século XVIII, período relativamente ao qual se dispõe já de alguns registos 
instrumentais, nomeadamente para a região de Lisboa, é o ciclo de anos chuvosos, 
iniciado em 1783 e que se deverá ter prolongado até ao final dos anos oitenta, princípio da 
década de noventa. Esta flutuação da precipitação no Sul do país, deduzida a partir das 
observações instrumentais de Lisboa e de Mafra e, também, das notícias recolhidas em 
fontes documentais descritivas, parece ser correlacionável com os distúrbios climáticos 
que afectaram algumas regiões da Europa durante a década de oitenta. Outros aspectos 
que merecem ser referidos são a forte concentração da precipitação, tanto em Lisboa 
como em Mafra, verificada no mês de Dezembro. Relativamente a Mafra (1783-1787), a 
análise da direcção do vento permite concluir que, muito embora os ventos dominantes 
tivessem sido os de N, NE e NW, foram os ventos de SW, S e SE que estiveram 
relacionados com cerca de dois terços da precipitação registada em Mafra durante aqueles 
anos. São também aqueles rumos, particularmente os de SE e S, que estiveram 
associados às precipitações mais intensas.

Como tem sido demonstrado por vários autores, a Oscilação do Atlântico Norte é, no 
presente como no passado, um factor determinante para o regime da precipitação invernal 
na Península Ibérica. No sentido de se avaliar a relação existente, no Sul de Portugal, 
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durante o século XVIII, entre a precipitação e o índice NAO foram efectuadas várias 
regressões simples. Os valores de r mais elevados foram, invariavelmente, obtidos para a 
Primavera (Março-Maio). Atendendo a que, tanto o volume como a qualidade da 
informação em que se suporta o presente estudo não apresentam características 
homogéneas ao longo do século XVIII, realizaram-se também regressões para diversos 
períodos. Tentou-se, deste modo, verificar quando terá sido mais forte a relação entre o 
índice NAO e a precipitação no Sul do país. Os melhores resultados foram alcançados 
para o conjunto de anos formado pelos períodos 1728-1764 e 1779-1799. Trata-se, se não 
se considerarem os primeiros quinze anos do século, dos intervalos para os quais se 
dispõe de um maior volume de notícias e, simultaneamente, de informação mais fiável, o 
que poderá explicar os valores de r mais elevados, inclusive no Inverno.

Para finalizar, importa salientar, de novo, que o estudo aqui apresentado não 
possibilita senão uma visão descontínua da variabilidade climática, particularmente da 
precipitação, no Sul de Portugal, durante o século XVIII. No sentido de se ampliar e 
aprofundar o conhecimento do clima de Portugal no passado, é de extremo interesse dar 
continuidade à pesquisa e inventariação das fontes documentais históricas, estendendo a 
prospecção a bibliotecas e arquivos de outros pontos do país, bem como prosseguir o seu 
estudo e análise sistemáticos, que deverão ser empreendidos à luz de uma estratégia 
concertada e de uma perspectiva interdisciplinar.
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THE CLIMATE OF SOUTHERN PORTUGAL DURING THE 18th CENTURY

RECONSTRUCTION BASED ON DESCRIPTIVE AND INSTRUMENTAL SOURCES

Historical Climatology has not been a privileged area of study in Portugal. 

Besides the organisation of the meteorological observations with the use of instruments 

prior to the foundation of the Infante D. Luís Observatory carried out by Ferreira in the 

nineteen forties, the first studies emerged only in the last decade of the twentieth 

century and were almost exclusively developed within the European project ADVICE.  

This report presents no more than the result of a survey of the reconstruction of the 

temperature and rainfall rhythms in the 18th century in Portugal. Hence, it should not 

be regarded as other than an initial contribution to the knowledge of Southern 

Portugal’s climate.

Meteorological observations with the use of instruments began in Portugal only in 

the latter decades of the 18th century. This study is to a great extent based in 

descriptive documental sources. The research carried out revealed an extraordinary 

wealth of meteorological and climatic information, dispersed among the Portuguese 

historical documental sources, of which some were institutional, some private, as well 

as the press. News that was not explicitly within the object of investigation was rarely 

used. In other words, news that did not allude directly and undeniably to weather 

conditions, to atmosphere conditions, and to meteorological elements was not used.  

The application of this type of information reveals some problems relating to the 

subjectivity of the accounts, particularly those referring to thermal conditions, due to the 

sporadic and non-systematic character of the records. Several procedures were used 

in order to evaluate the quality of the information. These included biographical 

examinations for every private record, diversification and intersection of sources as well 

as semantic analysis and comparison of qualitative information with the instrumental 

data.

It is generally the extreme climatic situations (prolonged droughts, violent rainfall, 

long-lasting rainfall periods, extreme heat or fierce snowfall) that were mentioned in the 

several types of sources used. The biggest volume and reliability of news relating to 

rainfall phenomena allowed for its “semi-quantification” and transformation into a 

monthly index divided between –1 (“dry” month) and +1 (“rainy” month) and in which 

the value 0 (“normal” month) was attributed every time information was missing or the 



O CLIMA DO SUL DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

16

news indicated normal conditions. Considering that the records were based on extreme 

situations with socio-economic impact, the indices are interpreted as a measurement 

for the behaviour of extreme phenomena (intense and prolonged rainfall or droughts), 

rather than for the average precipitation.

Although more sparse, the information relating to temperature allow for some 

considerations.

The two first decades of 18th century were particularly cold when compared with 

the others. Between 1720 and 1799, not only did the references to “cold” diminish, they 

were also confined to the winter and spring.

After the study of some heat waves that occurred in spring, particularly in March 

(e.g. 1734 and 1781), one seems to reach the conclusion that, in conformity with the 

present time, they are related to the positive phase of the NAO index. Accordingly, a 

great part of western and central Europe registers positive temperature anomalies. 

The 1708/1709, 1739/1740 and 1788/1789 winters show that the cold 

temperature crisis in the European continent, and specifically in mainland Portugal, 

may be related to different patterns at a large index of the pressure at sea level. 

However, in the past as in the present, these cold waves are invariably related to 

blocking situations of the western circulation and with the advection of North, Northeast 

and East cold air, associated to the latitudinal development of the Atlantic anticyclone 

(as happened in April 1713 and 1754) and to its position in more northern latitudes, 

namely on the British Isles (as happened in March 1700 and January 1740). It is also 

associated to an occidental extension of the continental anticyclone, sometimes 

connected to the Atlantic anticyclone; such is the case of January 1714. 

The NAO index for the months with information regarding cold waves in Portugal 

always presents negative values. Furthermore, it seems to be greatly related to a 

pattern of pressure field at sea level characterised by the presence of an anticyclonic 

centre located on the British Isles associated to a low pressure centre over the central 

Mediterranean. March 1700 exemplifies that situation (NAO index = -1.35), January 

1740 (-3.36), March 1754 (-2.00) and December 1788 (-3.5). The atmospheric 

circulation at high altitude in those months was probably characterised by the presence 

of an anticyclonic ridge over the Atlantic rim of Europe and by a valley immediately to 

the East , with a Southwest-Northeast axis.

The precipitation in southern Portugal was very variable throughout the 18th

century. The correlation coefficient indicates that the yearly variability of rain was 

mainly related to the one that occurred during the spring trimester (r=0.91) and 

secondly with the winter one (r=0.81).
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In the early 18th century three periods stand out due to their extreme 

characteristics. The first period was characterised by the occurrence of persistent rain 

throughout an extensive period of time (winter of 1706/1707 – summer of 1709 only 

interrupted by the scarce precipitation of the summer and winter autumn of 1707). The 

second and third periods (winter of 1711/1712 and the period between the spring of 

1714 and the autumn of 1715), were characterised by a distinct situation, that is, by a 

precipitation deficit, particularly prolonged in the last case.

Strong rainfall variability in the south of the country characterised the 30’s. The 

liturgical manifestations Pro Pluvia in three years (1734, 1737 and 1738) and Pro 

Serenitate in two (1732 and 1736) support that conclusion. In fact, that decade was 

one of the most important for those kind of liturgical ceremonies in southern Portugal. 

Two periods stand out as drought situations: firstly, the one between winter of 

1733/1734 and the winter of 1734/1735; secondly, the one from February 1737 until 

February 1738. A period with precipitation excess occurred between those two periods

(between the autumn of 1735 and the spring of 1736).

The most relevant situation in southern Portugal in the latter 18th century (period 

in which there were already some instrumental records) is the cycle of rainy years 

initiated in 1783, which must have been prolonged until the late 80’s / early 90’s.The 

unbalanced precipitation in the south of the country deduced after the Lisbon and 

Mafra instrumental observations and after the news in the descriptive documental 

sources, seems to be connected to the climatic disturbance that affected some 

European regions during the 80’s. Other aspects that merit reference are, for instance, 

the strong concentration of precipitation in Lisbon and in Mafra that occurred in 

December. Regarding Mafra (1783-1787), the analysis of the wind direction leads to 

the conclusion that despite the fact that the main winds were from North, Northeast and 

Northwest, it was the winds from Southwest, South and Southeast that were related to 

around two thirds of Mafra’s precipitation during those years. The most intense 

precipitation was also associated with those wind directions, particularly the Southeast 

and South ones.

As demonstrated by several authors, the winter precipitation in the Iberian 

Peninsula in the past as in the present is correlated with the North Atlantic oscillation. 

Several simple regressions were made in order to evaluate the relation between the 

precipitation and the NAO index in the 18th century in southern Portugal. The r higher 

values were invariably obtained in spring (March-May). The volume and the quality of 

the information supporting this study are not consistent throughout the 18th century. For 

that reason, some regressions were also made for several periods. Attempts were 

made in order to verify when the relation between the NAO index and the precipitation 
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in Southern Portugal was the strongest. The periods 1728-1764 and 1779-1799 

achieved the best results, if one neglects the first fifteen years of the century, that were

periods with the longest array of news and, simultaneously, more reliable information, 

which may explain the higher r values including in the winter. 

In conclusion it is relevant to emphasize again that this study does not allow for 

more than a fragmented understanding of the climatic variability, particularly the 

precipitation, in the 18th century in southern Portugal. In order to increase and deepen 

the knowledge of the past climate in Portugal it is extremely important to continue the 

research and the systematisation of the records and historic documental sources. That 

work should be extended to the investigation in libraries and archives around the 

country. Furthermore, the study and the systematic analysis should be undertaken 

under a joint strategy and an interdisciplinary perspective.

The titles of figures and tables are translated into English on p. 205 and 211.
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A pesquisa de documentação no domínio da Climatologia Histórica, 

recentemente efectuada, tem trazido à luz um volume inédito de informação, 

quantitativa e qualitativamente relevante, relativo ao clima em Portugal no século XVIII.

O principal objectivo deste relatório é divulgar alguns dos resultados, que a 

investigação realizada até ao momento permitiu alcançar, relativos a um período 

anterior à criação da rede organizada de estações meteorológicas e à sistematização 

das observações instrumentais. Tenta-se reconstituir o clima em Portugal, no decurso 

do século XVIII, partindo da análise de documentos descritivos de diversa natureza e 

de registos meteorológicos resultantes das primeiras observações instrumentais 

realizadas em território nacional.

As fronteiras temporais deste estudo coincidem com o início e termo do século 

XVIII. A delimitação de um trabalho de climatologia num quadro tão rígido, 

aparentemente arbitrário ou, no mínimo, artificial, impõe uma justificação. A opção por 

ajustar o início do estudo ao despontar do século fundamenta-se na existência de 

duas importantes fontes documentais relativas à região de Lisboa. Trata-se, por um 

lado, das Memórias Históricas de Lisboa, escritas por Manuel de Almeida e referentes 

ao período 1680-17161 e, por outro, da Gazeta em forma de Carta, da autoria de José 

Soares da Silva, que abarca os primeiros quinze anos do século XVIII. A decisão de 

não prolongar esta investigação para além do final de Setecentos, encontra 

justificação no facto de as observações meteorológicas instrumentais realizadas em 

Portugal nas últimas décadas do século XVIII, tanto quanto a pesquisa até ao 

momento autoriza concluir, terem sido interrompidas durante a primeira década de 

Oitocentos. Certamente por razões relacionadas com a difícil conjuntura politica, social 

e cultural que Portugal viveu nos primeiros anos do século XIX, as observações 

meteorológicas instrumentais só em 1812 tiveram continuidade, com os trabalhos de 

Constantino Lobo realizados no Gabinete de Física Experimental da Universidade de 

Coimbra e, principalmente, de Marino Miguel Franzini, em Lisboa, a partir de 1815.

Como adiante se referirá com maior detalhe, uma fracção considerável da 

documentação, tanto descritiva como instrumental, em que se baseia a reconstituição 

climática aqui esboçada, é relativa a pontos do país como Lisboa, Évora e Beja. 

Assim, o quadro espacial deste estudo e as conclusões que possam resultar da 

análise da informação recolhida dizem respeito ao Sul de Portugal. A informação 

1 As Memórias de Manuel de Almeida já tinham constituído uma das principais fontes de informação no 
estudo do clima do Sul de Portugal, entre 1645 e 1715, de Alcoforado et al., 2000.
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referente a outros pontos do país, nomeadamente aos localizados a norte, não foi 

considerada neste trabalho senão com o objectivo de verificar a existência de 

similitudes ou de disparidades nos estados de tempo e no clima do Sul e do Norte de 

Portugal.

O presente trabalho organiza-se em quatro partes distintas. Após a introdução, 

em que é feito um breve historial da Climatologia Histórica, referidas as suas fontes e 

métodos de estudo e destacado o que em Portugal a investigação tem produzido 

neste domínio científico, entra-se na segunda parte. Nesta, é feita a apresentação, 

contextualização e crítica das fontes utilizadas; um primeiro ponto é dedicado às 

fontes documentais descritivas, o segundo às fontes documentais instrumentais. A 

terceira parte é reservada à análise da qualidade e características das notícias de 

interesse climatológico e meteorológico contidas nas fontes documentais descritivas e 

apresentado o método de “semi-quantificação” daquela informação e sua 

transformação em índices. Finalmente, na quarta parte, após um resumo bibliográfico 

em que são destacados alguns aspectos do clima da Europa durante o século XVIII, 

no contexto da Pequena Idade do Gelo, é esboçada uma reconstituição do clima de 

Portugal, com realce para algumas décadas, anos ou ocorrências meteorológicas 

particulares, tratadas em função do volume e da qualidade da informação e, ou, do 

carácter excepcional dos acontecimentos.

Apesar da quantidade e da fiabilidade dos dados recolhidos até ao momento, a 

investigação encontra-se ainda num estádio preliminar, não permitindo senão uma 

visão descontínua e fragmentada do clima de Portugal durante o século XVIII. Os 

resultados aqui esboçados devem, pois, ser encarados apenas como provisórios e 

este trabalho entendido como não mais que um contributo inicial para o conhecimento 

do clima do Sul de Portugal, num período para o qual não se dispunha, até ao 

momento, de qualquer informação. No futuro, a investigação deverá prosseguir, 

passando, forçosamente, pela extensão e sistematização da pesquisa de fontes a 

bibliotecas e arquivos de outros pontos do país e também por uma análise mais 

detalhada das primeiras séries meteorológicas e de outras que, ultimamente, a 

investigação tem vindo a revelar.

Os autores agradecem aos professores Dario Camuffo, Javier Martín-Vide, Jürg 

Luterbacher, Mariano Barriendos e Rudolf Brázdil a bibliografia facultada, que em 

muito contribuiu para enriquecer este relatório. Ainda a Jürg Luterbacher, um 
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nos disponibilizou os ficheiros com os dados de reconstituição do índice NAO 
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1. A Climatologia Histórica: definição, fontes e métodos

“We know that in recent years the Earth’s climate has been 
getting warmer. But is this warming unusual relative to low-
frequency variations in temperature? If it is, then how much of 
it has been caused by anthropogenic changes in the 
composition of the atmosphere?”

Hegerl, G. (1998, p.758)

A questão em epígrafe levantada por Hegerl pode ser colocada de uma outra 

forma: quaisquer que sejam, no futuro, os efeitos das alterações induzidas pelo 

Homem no clima, elas influenciarão um sistema que também responde a factores 

naturais. Assim, a não ser que consigamos identificar e melhorar a nossa 

compreensão acerca do modo como o sistema climático respondeu a esses factores 

no passado, serão escassas as possibilidades de podermos interpretar e prever com 

sucesso alterações climáticas no futuro, bem como de detectar e avaliar os “sinais 

antropogénicos” (Bradley e Jones, 1995, Luterbacher et al., 2002a).

A possibilidade de o Homem poder interferir no funcionamento do sistema 

climático e, assim, induzir alterações no clima, levou ao despertar do interesse pela 

questão das alterações climáticas no passado. Tal como Kington (1988) admitiu e 

outros investigadores, mais recentemente, têm vindo a reconhecer (Bradley e Jones, 

1995; Jones et al., 2001b), para uma melhor compreensão dos mecanismos que 

regulam o comportamento da atmosfera, como para a previsão do tipo de mudanças 

climáticas que poderão ocorrer no futuro, torna-se necessário melhorar o nosso 

conhecimento acerca da componente natural da variabilidade climática, bem como 

sobre as variações do clima no passado. A consciência crescente de que o planeta 

está a passar por um período de significativo aquecimento originou, assim, uma vaga 

de investigações sobre o clima das últimas centenas de anos (Pfister, 1995).

Apesar do grande número de estudos que recentemente têm sido publicados 

neste domínio, não tem havido, segundo Brázdil (2000), uma verdadeira reflexão em 

torno da definição e das fronteiras do conceito de Climatologia Histórica. Segundo 

Pfister et al. (1999) e Brázdil (2000), a Climatologia Histórica é um campo científico 

que, com base em testemunhos naturais e antrópicos, tem como objectivo a 

reconstituição do clima e dos extremos hidrometeorológicos, a sua clarificação causal 

bem como a avaliação dos seus impactos nas sociedades humanas e na natureza, 
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num período anterior à criação das redes de estações dos serviços meteorológicos 

nacionais na Europa Ocidental.

Fairbridge (citado por Brázdil, 2000) fazendo recuar o domínio da Climatologia 

Histórica ao aparecimento do Homo Sapiens, concede-lhe um espaço de investigação 

equivalente ao período no decurso do qual a espécie humana desenvolveu a arte da 

escrita e da construção de estruturas relacionadas com a sua sobrevivência e cultura. 

Dependendo da antiguidade da ocupação humana de cada região, este quadro 

temporal pode abarcar os últimos 104 anos, isto é todo o Holocénico, o que levanta a 

questão de se saber onde se posiciona a fronteira entre a Paleoclimatologia e a 

Climatologia Histórica. Na opinião de Barriendos (1995) e de Martín-Vide (1997), a 

Climatologia Histórica é um ramo da Paleoclimatologia, que baseia a reconstituição do 

clima do passado em fontes documentais históricas.

Para Koslowski e Glaser (1995), o objectivo da Climatologia Histórica é a 

reconstrução do clima do passado, sendo o quadro temporal desta disciplina o período 

anterior ao início das observações meteorológicas oficiais e normalizadas. Ainda 

segundo estes autores, a Climatologia Histórica não só gera conhecimentos 

climatológicos como é relevante na abordagem de questões do próprio âmbito da 

História; em muitos casos, as situações e acontecimentos históricos não podem ser 

integralmente compreendidos sem um conhecimento dos factores ambientais, 

mormente climáticos, que os enquadram.

A Climatologia Histórica emerge como disciplina no início do século XX, com a 

síntese de Brooks, Climate through the ages, publicada em 1926 (Ingram et al., 1978). 

Como marcos importantes na sua evolução, destacam-se, entre outros, os trabalhos 

de:

► Le Roy Ladurie, historiador franc�s que publicou, em 1967, L’histoire du climat 

depuis l’an mil.

► Hubert Lamb, climatologista brit�nico que dedicou parte importante da sua 

obra ao estudo das flutua��es clim�ticas do �ltimo mil�nio (Climate: Present, Past and 

Future, 1977), com a delimitação e caracterização de períodos chave como o Óptimo 

Climático Medieval e a subsequente Pequena Idade do Gelo. Lamb defendeu, desde 

muito cedo, que o clima é um elemento em permanente mudança e não um factor 

constante, ao mesmo tempo que sustentou a importância da inter e 

multidisciplinaridade no estudo dos climas do passado (Jones et al., 2001b).

► Pierre Alexandre, historiador belga a quem se deve a an�lise das flutua��es 

do clima na Europa, no per�odo compreendido entre os anos 1000 e 1425, com base 

em fontes hist�ricas (Alexandre, 1987).
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► Christian Pfister, historiador su��o que estudou os padr�es t�rmicos e de 

precipita��o na Sui�a, desde 1525 (Pfister, 1988). A tradu��o destes padr�es em 

�ndices tornou-se num modelo adoptado em significativo n�mero de estudos tal como 

a utiliza��o de proxy-data (fontes indirectas fornecedoras de informações sobre 

fenómenos governados ou afectados por parâmetros meteorológicos) no estudo de 

anomalias climáticas e hidrometeorológicas (Pfister, 1995). Não menos importante tem 

sido o contributo de Pfister no estabelecimento de projectos internacionais, como, por 

exemplo, o que conduziu à criação da EURO-CLIMHIST, uma base de dados 

histórico-climatológicos para a Europa, que permitiu, nomeadamente, o estudo do 

chamado Maunder Minimum (1645-1715)2.

Em 1979, a Climate Research Unit da Universidade de East Anglia, Norwich, 

realizou uma conferência internacional intitulada Climate and History. Segundo Jones 

et al. (2001b), tratou-se de um marco na história da Climatologia e no estudo dos 

climas do passado. Embora com algumas excepções (Monod, 1958), até então, tinha-

se como válido que o clima, na escala temporal da Humanidade, era relativamente 

constante. Por isso, a maior parte dos historiadores ignorava as possíveis implicações 

das alterações climáticas na história do Homem e os climatologistas tinham também 

pouco interesse por essas questões.

Desde então, no contexto da recente discussão sobre as alterações climáticas e 

o impacto das actividades humanas no clima, a Climatologia Histórica tem vindo a 

receber uma crescente atenção, principalmente devido a uma intensificação da 

cooperação internacional (Glaser, 1996), o que se tem reflectido num aumento 

expressivo, quer do número de estudos publicados, quer do número de especialistas e 

equipas desenvolvendo investigação nesta área. Espera-se, assim, que questões 

como o Aquecimento Global possam, num futuro próximo, ser discutidas num quadro 

temporal mais alargado. Efectivamente, quanto mais longos e fiáveis forem os registos 

disponíveis, maior confiança se terá na avaliação dos actuais acontecimentos 

climáticos e, em particular, das suas verdadeiras causas (Jones e Bradley, 1995), ou 

seja, mais fiáveis serão as respostas a questões como: corresponderão as anomalias 

detectadas a flutuações ou a variações do clima? Serão as suas causas unicamente 

antrópicas ou dever-se-ão atribuir também à variabilidade natural do clima? Com 

efeito, se a(s) resposta(s) do Sistema Terra aos agentes climáticos forçadores for(em) 

conhecida(s), de forma rigorosa, nas várias épocas, então mais credíveis serão os 

modelos criados, as previsões e os cenários para o futuro (Camuffo e Enzi, 1995c).

2 O Maunder Minimum correspondeu a um período de reduzida actividade solar entre 1645 e 1715 (Eddy, 
1976) e é um termo utilizado por numerosos climatologistas para caracterizar esse lapso de tempo, 
marcado por uma acentuada descida da temperatura e por uma forte variabilidade climática no seio da 
Pequena Idade do Gelo.
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Para a reconstituição climática anterior à existência de uma rede organizada de 

estações meteorológicas tem vindo a ser utilizada uma grande diversidade de fontes, 

quer directas, quer indirectas (proxy-data). Segundo a classificação de Pfister e Glaser 

(Quadro I), entre as fontes directas, todas de origem antrópica, contam-se, para além 

dos primeiros registos instrumentais, documentos escritos contendo informação sobre 

elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, pressão atmosférica, 

nebulosidade, etc.) e descrições de fenómenos atmosféricos (trovoadas, queda de 

raios, etc.). Os primeiros registos instrumentais representam a fonte de informação 

mais objectiva. Ainda assim, a utilização desses dados envolve alguns problemas, 

relacionados, nomeadamente, com o (des)conhecimento relativo aos modelos de 

instrumentos utilizados, à sua instalação e calibragem, às unidades de medida usadas 

e à(s) hora(s) de registo das observações, bem como com ulteriores transformações 

na ocupação do espaço e alterações das actividades humanas (Camuffo e Zardini, 

1997; Jones, 2001). A atenção a estas fontes de erro, potenciais geradoras de uma 

perda de homogeneidade das séries, é um pré-requisito e constitui uma fase 

preliminar complexa e delicada para qualquer tentativa de calibragem absoluta e de 

análise matemática dos primeiros registos instrumentais (Glaser, 1996; Camuffo e

Zardini, 1997).

Relativamente às fontes documentais descritivas, de acordo com Glaser (1996), 

importa distinguir entre as que fornecem anotações esporádicas e as que consistem 

em registos sistemáticos. Os registos de tipo esporádico apresentam, geralmente, uma 

distribuição muito irregular no tempo e uma resolução temporal muito diversa, não 

permitindo senão uma visão fragmentada e descontínua da evolução e ritmo 

climáticos. Muitas vezes, disponibilizam informação que permite ensaiar a 

reconstituição climática ao longo de um conjunto de meses ou mesmo de um ou mais 

anos, mas que, frequentemente, é interrompida; outras vezes, facultam conhecimentos 

muito detalhados, mas que apenas permitem refazer a evolução das condições 

meteorológicas durante alguns dias. Deste modo, como salienta García Herrera et al.

(2003b), este tipo de informação não é particularmente adequado para o estudo da 

variabilidade climática. Quanto às anotações organizadas de forma sistemática, como 

por exemplo os diários3, muito embora possam por vezes não ser tão detalhadas, 

abarcam períodos de tempo mais extensos e têm uma distribuição temporal mais 

regular, permitindo, assim, um conhecimento mais fundamentado da variabilidade do 

clima à escala interanual e decenal.

3 Citem-se, como exemplo, os diários meteorológicos dos polacos Marcin Biem (c. 1470-1540) e, já no 
século XVII, de Jan Antoni Chrapowicki (Bokwa, 2001) e os registos meteorológicos nos diários dos 
monges alemães Joseph Dietrich e Sebastian Reding, nos finais do século XVII (Pfister, 1995).
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Na Europa, uma das maiores dificuldades com as fontes documentais descritivas

reside no facto de que, depois do desenvolvimento dos instrumentos meteorológicos 

nos séculos XVII e XVIII, aquelas fontes tornaram-se muito raras, o que dificulta a 

interpretação dos primeiros dados instrumentais, uma vez que são poucas as 

oportunidades de se poderem calibrar (Jones et al., 2001b).

No caso das fontes indirectas, ainda de acordo com a classificação proposta por 

Pfister (1995), há a considerar as naturais e as imputáveis ao Homem. Entre as

primeiras, destacam-se as relacionadas com a Palinologia (López, 2000), a 

Dendroclimatologia (Serre-Bachet, 1995; Creus, 2000), a Glaciologia (Wastl et al.,

2001), etc. Relativamente às fontes indirectas antrópicas, uma referência aos 

documentos escritos contendo informações “para-meteorológicas” tais como 

indicações acerca de cheias (Barriendos e Martin-Vide, 1998) ou da congelação de 

lagos, de rios e do oceano (Camuffo, 1987; Koslowsky e Glaser, 1995; 1999), alusões 

a falta de água, ou ao período de solo coberto de neve, e fenológicas ou para-

fenológicas, como por exemplo, a data das vindimas ou a qualidade do vinho, 

utilizadas por Le Roy Ladurie (1983) na reconstituição do clima de França (séculos 

XVII-XVIII) ou ainda, o volume de produção de determinadas culturas como o trigo e a 

cevada, empregue por García Herrera et al., (2003a) na reconstituição da precipitação 

nas Canárias (1595-1836). De acordo com Pfister et al. (1999) as fontes documentais 

descritivas apresentam, relativamente aos proxy-data, as seguintes vantagens: 

permitem um bom controlo da datação e têm uma resolução temporal mais alta; 

apresentam os elementos meteorológicos desagregados; assentam em anomalias e 

em desastres hidrometeorológicos e são sensíveis a acontecimentos ao longo de todo 

o ano. Contudo, ainda segundo Pfister et al. (1999) encerram alguns inconvenientes: 

apresentam uma distribuição descontínua e heterogénea, são condicionadas pela 

percepção selectiva, e consequentemente subjectiva, do observador e, pela sua 

natureza qualitativa, limitam o tratamento matemático e estatístico a técnicas simples e 

elementares.

Em virtude da grande diversidade de fontes de informação disponíveis, existe 

uma extensa lista de métodos que podem ser utilizados na reconstituição dos climas 

do passado. Frequentemente, na análise e interpretação da informação histórica 

combinam-se elementos e técnicas das Ciências Naturais e da História, abordagem 

híbrida que, de acordo com Glaser (1996), torna a pesquisa em Climatologia Histórica 

tão aliciante e que na opinião de Pavese et al. (1995) deverá constituir um 

procedimento a privilegiar, como forma de minimizar a proliferação de erros de análise 

decorrentes da utilização exclusiva quer de técnicas próprias da História quer das 

Ciências Naturais.
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Entre os métodos da História empregues na reconstituição climática, 

destacam-se a crítica das fontes e a análise semântica dos conteúdos (Pfister, 1995; 

Glaser, 1997). O exame das fontes é um procedimento indispensável a uma avaliação 

da fiabilidade da informação, para o que contribui a pesquisa biográfica dos seus 

autores (Pavese et al., 1995). Os testes críticos mais importantes baseiam-se nos 

princípios da contemporaneidade e proximidade temporal e espacial; os testemunhos 

registados não podem ser considerados de confiança e válidos a não ser que se 

demonstre que o seu autor viveu próximo, quer no tempo, quer no espaço, dos 

acontecimentos que descreve, que registou as suas observações imediatamente ou 

dentro de um curto período de tempo após essas ocorrências terem tido lugar ou que 

teve acesso em primeira mão ao relato escrito ou oral dos acontecimentos, sendo a 

partir deles que rigorosamente transmite a informação (Ingram et al, 1978). Uma vez 

que os observadores baseiam as anotações e comentários sobre o tempo e o clima 

nas suas próprias experiências (Jones e Bradley, 1995), a informação utilizada encerra 

sempre um grau, maior ou menor, de subjectividade. Neste sentido, revela-se de uma 

extrema importância a diversificação de fontes, uma vez que, desse modo, o 

cruzamento de informação permite, não só avaliar a fiabilidade dos dados e a 

credibilidade que cada autor deve merecer, como também eliminar erros, eventuais 

exageros, desfazer dúvidas decorrentes de relatos mais dúbios e, assim, minimizar a 

subjectividade inerente a este tipo de documentação (Camuffo e Enzi, 1995a; Rodrigo 

et al, 2001). Brázdil (2000) confere idêntico valor ao cruzamento dos dados, quer se 

trate de um cruzamento espacial, aquele que permite confirmar uma certa extensão 

territorial de determinado fenómeno atmosférico, quer factual, ou seja, o que comprova 

a ocorrência de uma situação meteorológica num lugar, através do testemunho de 

várias fontes.

O estudo dos conteúdos, nomeadamente a sua análise semântica, tem como 

objectivo a despistagem e hierarquização dos termos usados na descrição das 

ocorrências meteorológicas. A aplicação desta metodologia torna possível chegar-se a 

uma avaliação do grau de intensidade de determinados fenómenos, tanto térmicos 

como hídricos, e permite uma quantificação ou semi-quantificação da informação 

descritiva, através da sua transformação em índices. Proposto pela primeira vez por 

Pfister (1988, 1992 e 1994a) e Pfister et al. (1994), este tipo de abordagem, não 

deixando de envolver alguma subjectividade, conduz a um certo grau de objectividade, 

o que, em boa parte, justificará a sua adopção em muitos estudos de Climatologia 

Histórica. A título de exemplo, citem-se os trabalhos de Camufo e Enzi (1995a), que 

estabeleceram uma hierarquia da severidade dos invernos no norte de Itália desde o 

século XV, de Martín-Vide e Barriendos (1995), que procederam a uma classificação 
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das secas na Catalunha, de acordo com uma hierarquização das cerimónias de 

rogativas (século XV-XIX) e de Alcoforado et al. (2000), que também aplicaram esta 

metodologia na reconstituição da temperatura e da precipitação em Portugal durante o 

período compreendido entre 1675 e 1715.

Quando se dispõe de informação qualitativa fiável, regular e com continuidade 

temporal, podem, ainda, estabelecer-se comparações com dados instrumentais 

recentes relativos a períodos standard previamente definidos. Deste modo, tem sido 

possível o reconhecimento de períodos caracterizados por desvios e anomalias. Em 

certas condições, tem-se mesmo chegado, quer através da objectividade de múltiplos 

métodos estatísticos, quer usando procedimentos manuais, à reconstituição do campo 

de pressão ao nível do mar e de padrões de circulação tanto a uma escala diária 

(Kington, 1988), como mensal e estacional (Wanner, 1994; Luterbacher et al.,

2002a;b).

2. Estudos de Climatologia Histórica em Portugal

A Climatologia Histórica, como foi referido, é um domínio científico em que a 

investigação tem já tradição em muitos países da Europa. Por exemplo, as primeiras 

compilações e sínteses da história do clima de Espanha datam dos anos setenta 

(Fontana Tarrats, 1976 e 1978, citado por Barriendos, 2000) e oitenta (Font Tullot, 

1988). Em França, a célebre obra de Le Roy Ladurie sobre o clima daquele país foi 

publicada em 1967; na Bélgica, os estudos desenvolvidos por Alexandre recuam aos 

anos setenta do século XX; na Suíça, os primeiros trabalhos de Pfister surgem nos 

anos oitenta e no Reino Unido, os resultados da investigação de Manley sobre as 

temperaturas do Centro de Inglaterra foram publicados em 1974.

Em Portugal, para além da inventariação realizada por Ferreira (1944) sobre as 

observações meteorológicas anteriores à fundação do Observatório do Infante D. Luís, 

nenhuma pesquisa sistemática em Climatologia Histórica havia sido feita 

anteriormente à participação de um grupo de investigadores no projecto europeu 

ADVICE (Annual to Decadal Variabilty in Climate in Europe), que decorreu entre 1996 

e 1998.

Neste projecto internacional4 participaram a Grã-Bretanha (sendo os 

4 CE ENV4-CT95-0129-PL951090.
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investigadores do Climatic Research Unit, de Norwich, os coordenadores do projecto), 

a Alemanha, a Dinamarca, a Espanha, a Grécia, a Islândia, a Suécia, a Suiça e 

Portugal5. A principal premissa deste projecto foi a seguinte: se se conseguirem 

compreender as causas naturais dos climas do passado, será mais fácil isolar, na 

actualidade, a parte antrópica das variações climáticas e prever o futuro, em função de 

vários cenários possíveis de actuação do Homem e, em particular, das sociedades 

mais industrializadas (Alcoforado, 1999).

No âmbito do projecto ADVICE, foram escolhidos, para estudo mais 

aprofundado, os anos compreendidos entre 1675 e 1715, correspondentes ao final do 

Mínimo de Maunder (Late Maunder Minimum - LMM). Para além desse período, foram 

igualmente seleccionados os anos entre 1780 e 1860, correspondentes ao que na 

bibliografia em língua inglesa se designa por Early Instrumental Period (EIP). A

investigação sobre este período em Portugal permitiu, por um lado, “alongar” a série 

referente a Lisboa e conduziu, por outro, ao estudo da climatologia aplicada no século 

XIX.

No quadro deste projecto, que, como já foi referido, se insere numa fase de 

crescente interesse pelo estudo das relações entre o Clima e a História, e pelas 

técnicas de reconstituição climática baseadas em registos documentais descritivos, a 

equipa portuguesa apresentou os primeiros resultados de uma investigação relativa ao 

clima de Portugal num período anterior à segunda metade do século XIX, altura em 

que, no nosso país, se iniciou a instalação da rede de estações do Observatório 

Meteorológico do Infante D. Luís. Assim, para além da divulgação dos resultados da 

investigação sobre as características climáticas do LMM no sul de Portugal 

(Alcoforado, 1999; Alcoforado et al., 2000) foram publicados outros trabalhos, 

incidindo, nomeadamente, sobre as observações instrumentais efectuadas em Lisboa 

antes da instalação da rede meteorológica nacional e sobre a percepção da relação 

clima-saúde pública em Lisboa na primeira metade do século XIX (Alcoforado et al., 

1997b e Alcoforado et al., 1999). Outro estudo desenvolvido no âmbito do projecto 

ADVICE, teve como tema as observações meteorológicas em Portugal e a Academia 

das Ciências de Lisboa. Tratou-se, em concreto, da análise de um documento, 

oferecido àquela instituição, sobre observações instrumentais realizadas em Lamego 

nas décadas de setenta e oitenta do século XVIII (Nunes, 1997). Finalmente, foi 

publicado, em colaboração com investigadores espanhóis, um estudo sobre as 

características e valor climatológico das séries meteorológicas instrumentais do século 

XVIII na Península Ibérica (Barriendos et al., 1997).

5 O grupo português, sob a orientação científica de Maria João Alcoforado, foi constituído por uma 
historiadora da Universidade de Évora e por geógrafos das Universidades do Porto e de Lisboa.
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À margem do projecto ADVICE, merecem uma referência particular, o estudo de 

Daveau (1997) sobre os tipos de tempo em Coimbra, entre Dezembro de 1663 e 

Setembro de 1665, realizado a partir da correspondência do Padre António Vieira e o 

trabalho de inventariação de Marques (2001/02), publicado sob o título Estados de 

tempo e outros fenómenos, na região de Braga, no século XVIII. Tal como o estudo 

que aqui se apresenta, também a investigação de Marques (2001/02) pôs a 

descoberto a extraordinária riqueza em informação meteorológica e climática dispersa 

pelas fontes documentais históricas portuguesas, confirmando o seu inegável valor 

para a reconstituição do clima do passado em Portugal, ao mesmo tempo que alerta 

para a urgente necessidade em proceder à sua inventariação, estudo e análise 

sistemáticos, à luz de uma estratégia e perspectiva interdisciplinares.
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A reconstituição do clima de Portugal continental, que se esboça neste estudo, 

baseia-se em dois tipos distintos de informação: por um lado, na recolhida em fontes 

documentais descritivas, por outro, nos registos das primeiras observações 

meteorológicas instrumentais realizadas em Portugal. Os elementos facultados pelas 

primeiras são de natureza qualitativa e revelam uma grande dispersão espacial bem 

como uma irregular distribuição cronológica e uma resolução temporal muito variável, 

conforme adiante se verá com mais detalhe. Os registos conhecidos de observações 

meteorológicas instrumentais cobrem apenas alguns anos das três últimas décadas do 

século XVIII, particularmente os anos oitenta, constituindo séries muito curtas e 

descontínuas.

A prospecção, consulta e levantamento de informação climática a partir de fontes 

históricas, nomeadamente manuscritas, revelou-se uma tarefa muito exigente, 

nomeadamente em termos de tempo. A documentação raramente se encontra 

catalogada e classificada de acordo com os objectivos de quem pesquisa informação 

de natureza climática e meteorológica. Deste modo, tornou-se absolutamente 

necessária a leitura na íntegra da maior parte dos documentos consultados, o que, 

aliado à exigência suplementar imposta pela falta de conhecimentos paleográficos, só 

superada pela experiência e a paciência, aumentou a morosidade da investigação. 

Assim, a pesquisa de fontes, realizada durante os anos de 1997 a 1999, 

circunscreveu-se praticamente a Lisboa e a Évora, tendo sido visitadas as seguintes 

instituições:

► Arquivo do Cabido da S� de �vora (A.C.S.E.).
► Arquivo Distrital de �vora (A.D.E.).
► Arquivo Hist�rico da C�mara Municipal de Lisboa (A.H.C.M.L.).
► Biblioteca da Academia das Ci�ncias de Lisboa (B.A.C.L.).
► Biblioteca da C�mara Municipal de Cuba (B.C.M.C.).
► Biblioteca Nacional de Lisboa (B.N.L.).
► Biblioteca P�blica de �vora (B.P.E.).

Das v�rias miss�es realizadas, resultou a recolha de um volume consider�vel de 

informa��o. Esta, essencialmente qualitativa, inclui documenta��o de natureza e 

caracter�sticas diversas. Os registos de observa��es instrumentais foram recolhidos, 

quer em fontes institucionais como � o caso, por exemplo, das Memórias da Academia 

das Ciências de Lisboa, quer em periódicos como o Almanach de Lisboa.
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1. Fontes Documentais Descritivas

As fontes documentais descritivas fornecem abundante informação para a 

reconstituição do clima do passado (Ingram et al., 1978; Bradley e Jones, 1995b). No 

estudo que aqui se apresenta, uma vez que os primeiros registos conhecidos de 

observações meteorológicas instrumentais, realizadas em Portugal continental, datam 

do último quartel do século XVIII, a reconstituição climática assenta, maioritariamente, 

em informação de natureza qualitativa e provém de um conjunto diversificado de 

fontes, quer institucionais (eclesiásticas e municipais), quer de iniciativa particular 

(diários, memórias, relatos de viagens), quer ainda de periódicos da época6. Em 

qualquer dos casos, trata-se sempre de descrições e de referências esporádicas, não 

sistemáticas, ao estado do tempo e aos fenómenos meteorológicos, não sendo 

possível depreender das anotações recolhidas, uma preocupação ou interesse dos 

diversos autores pelo clima ou pela meteorologia que estivesse para além da simples 

curiosidade ou da preocupação com a forma como os fenómenos meteorológicos 

interferiam, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos violenta e gravosa, na 

vida quotidiana das populações, quer impossibilitando a realização de cerimónias 

religiosas, a chegada atempada dos correios ou a entrada de embarcações no Tejo, 

quer provocando inundações, acompanhadas de danos materiais e por vezes perda 

de vidas humanas, quer ainda comprometendo o desenvolvimento das culturas 

agrícolas e desencadeando más colheitas e crises de fome. Em síntese, as 

características da documentação descritiva recolhida revelam, de forma indiscutível, 

que nenhum dos autores das fontes encontradas procedia à recolha de notícias 

relacionadas com o tempo e o clima com uma orientação e objectivos científicos, ainda 

que, como se verá, a maior parte daquelas pessoas possam ser consideradas 

letradas.

Apesar de naturalmente subjectiva, raramente foi utilizada informação qualitativa 

que não fosse explícita quanto ao objecto da investigação, ou seja, que não aludisse 

de forma directa a estados do tempo, a condições da atmosfera e a elementos 

meteorológicos. São escassos os casos em que se teve em conta informação onde 

apenas implicitamente, isto é, de forma indirecta, se podem ler indicações de conteúdo 

meteorológico. Ainda assim, essa informação só foi utilizada como elemento de 

6 Tal como já havia acontecido na reconstituição climática do sul de Portugal durante o LMM (Alcoforado 
et al., 2000), as fontes municipais, nomeadamente os livros de actas das Câmaras Municipais de Évora e 
de Lisboa, forneceram um reduzido número de notícias de interesse meteorológico.
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confirmação e depois de assegurada a sua relação inequívoca com determinadas 

condições atmosféricas. São disso exemplo as alusões à (im)possibilidade de saída ou 

entrada de naus no Tejo, relacionadas, respectivamente, com a ocorrência de ventos 

do quadrante Sul e Norte:

Naus não saem com ventos do quadrante SUL (Abril de 1708)
“[...] e apenas mudava o vento para o norte logo tornava ao sul de maneira que as 2 
naus que este anno forão para a India e o resto da frota do Brazil estiverão esperando 
athe sesta feira 27 de Abril dia em que com o favor de Deos sahirão desta barra; e foy 
grande milagre de Deos sahirem nesse dia por que logo ao sabado houve vento de baixo 
e chuvas [...]”. (Almeida, 1948, p. 66-67).

Naus saem com ventos do quadrante NORTE (Março-Abril de 1709)

As Naus da Índia não saíram a 25 de Março nem o fizeram até 7 de Abril “[...] por 
q naõ tiverão vento p.ª deitar fora da barra e ficaraõ outra vez ancoradas em Belem ate 8 
deste em q com o Norte sahiraõ [...]”. (Silva, post.1716, fl. 126).

Naus não entram com ventos do quadrante NORTE7 (Dezembro de 1713)
“As frotas começarão a entrar nesta barra de Lisboa, em quarta (?) feira 28 de Dezembro 
deste anno de 1713 [...] e todas as dittas frotas andarão muitos dias á vista da terra sem 
poderem entrar com o nordeste que no ditto mês e nos tres antecedentes ouve [...]”. 
(Almeida, 1948, p. 90).

Também a referência, no Alentejo, a quitas8 feitas a lavradores por instituições 

ligadas à Igreja9, como as Misericórdias, ou as esmolas e empréstimos de semente, 

feitos pela própria Coroa10 ou, ainda, certas medidas como limitações impostas pelas 

autoridades municipais ao uso de água, foram utilizadas, mas apenas quando se 

concluiu da sua manifesta dependência relativamente às condições do tempo, à

esterilidade do ano ou a episódios meteorológicos gravosos.

De um modo geral, são os excessos climáticos (secas prolongadas, violentos 

episódios pluviométricos, prolongados períodos de chuva, calores extremos ou 

inusitadas quedas de neve), que são potenciais geradores de registos na 

documentação das actas do Cabido e das vereações camarárias, nas gazetas da 

época, bem como nas memórias de eruditos ou nos relatos de viagens de estrangeiros 

(Nunes, 1997). A escassez ou inexistência de notícias relativas ao tempo e aos 

fenómenos meteorológicos podem ser interpretadas como reveladoras da fraca 

frequência ou ausência de situações extremas mas também se podem ficar a dever a 

7 Nem com Sul muito forte (v. Gazetas de Lisboa, suplemento ao nº 46, de 18 de Dezembro de 1791, 
p.n.n. e suplemento ao nº 1, de 9 de Janeiro de 1784, p.n.n.).
8 Quita - Remissão de alguma dívida ou obrigação; Quitação – O acto pelo qual se desobriga alguém de 
satisfazer o que deve (Vieira, t. V, p. 58).
9 Cf. García Herrera et. al. (2003a) em que a reconstituição da precipitação nas Ilhas Canárias (1595-
1836) é feita a partir das série de impostos sobre a produção de cereais.
10 V. e.g. Silbert (1978) e Santos (1987).
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uma falta de interesse na anotação desse tipo de acontecimentos (Camuffo e Enzi, 

1991). Deste modo, não se pode concluir, com inteira segurança, que todos os 

períodos para os quais se não dispõe de informação, sejam forçosamente “normais”, 

isto é, caracterizados pela ausência de anomalias meteorológicas (Alcoforado e 

Nunes, 1999).

Por vezes, a par com a descrição de ocorrências meteorológicas, 

nomeadamente fortes chuvadas ou tempestades de vento, surgem relatos minuciosos 

dos seus efeitos e dos estragos provocados, o que poderá facultar uma 

avaliação/classificação da intensidade desses fenómenos. Não obstante, há que ter 

precauções relativamente à interpretação dos relatos de prejuízos, uma vez que estes 

são condicionados, por exemplo, pelas técnicas de construção disponíveis na época. 

Também o grau de intensidade das secas e os seus efeitos poderiam no passado 

atingir maiores proporções em função das deficientes técnicas de irrigação então 

conhecidas e utilizadas (Camuffo e Enzi, 1995a).

1.1. Fontes Institucionais

1.1.1. Eclesiásticas

A sociedade de Antigo Regime era uma sociedade sacralizada, onde não havia 

espaço, nem momento, actividade, pessoa ou colectividade isenta da protecção 

sobrenatural (Egido, citado por Peña, 1995). Dado o carácter rudimentar dos meios e 

das técnicas à disposição do homem pré-industrial, nomeadamente no sentido de 

melhorar a eficiência agrícola, o quotidiano das populações era condicionado, quase 

em absoluto, pelos factores ambientais, nomeadamente climáticos. Neste contexto, a 

realização de cerimónias de preces, um pouco por toda a área de influência da Igreja 

Católica, e particularmente no mundo mediterrâneo, é facilmente explicável pela 

ausência de qualquer alternativa que não fosse o implorar a misericórdia de Deus, 

suplicando-lhe o fim de determinada praga ou epidemia, a serenidade do tempo ou a 

benção da chuva (Martín-Vide e Barriendos, 1995). A fé constituía-se, assim, como o 

único refúgio ante a adversidade e o infortúnio e dela se esperava a modificação da 

meteorologia e o controlo das forças ocultas de uma ainda mal conhecida natureza. 

(Peña, 1995).

Para além de se fundarem nos escassos efeitos positivos que a Ciência podia 

então proporcionar, os pedidos de ajuda a Deus assentavam também na convicção, 

bem enraizada na mentalidade colectiva, de que as desgraças e as catástrofes 

públicas eram provocadas pela ira divina ante o indevido e pecaminoso 
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comportamento do Homem e da sociedade. Ou seja, a directa culpabilidade humana 

pelas calamidades naturais, nomeadamente meteorológicas – tempestades, chuvadas 

ou secas - era algo aceite por todos com normalidade, o que proporcionava a sua 

utilização e exploração pelas autoridades religiosas no sentido de exigir dos fiéis uma 

vida mais de acordo com os valores cristãos (Peña, 1995).

Em Espanha, onde as cerimónias de preces (rogativas), nomeadamente as 

motivadas por situações de seca, eram um fenómeno comum, o conjunto de 

procedimentos institucionais conducentes à sua realização, obedecia a um mecanismo 

bem definido. Eram os agricultores que davam o primeiro aviso no caso das condições 

climáticas serem susceptíveis de interferir de forma negativa com as colheitas do ano. 

Se a situação desfavorável persistia, os representantes da classe faziam chegar às 

autoridades municipais um comunicado dando conta das suas preocupações. Estas 

ponderavam, então, a situação, analisando a sua gravidade, o que faziam tendo em 

conta outros elementos e informações, como por exemplo, o nível da água nos canais 

de irrigação, o funcionamento das azenhas ou o caudal das fontes. Se se decidia que 

as cerimónias de preces se deviam iniciar, uma delegação era então enviada à 

autoridade eclesiástica local. A esta cabia a responsabilidade pela organização das 

cerimónias, bem como por todos os procedimentos litúrgicos envolvidos. Às 

autoridades municipais incumbia decidir sobre o tipo de cerimónia a realizar, em 

conformidade com a gravidade da situação e arcar com as despesas inerentes, o que, 

desde logo, levava as autoridades civis a limitar a frequência destas manifestações ao 

estritamente necessário (Martín-Vide e Barriendos, 1995).

A duração variável do período de seca e a sua severidade originaram o 

desenvolvimento de um leque diversificado de cerimónias Pro Pluvia. Quanto mais 

elevado o nível da seca, mais elaboradas e complexas eram as correspondentes 

cerimónias litúrgicas. Assim, a uma seca de nível I (Baixo) correspondiam preces 

simples, normalmente realizadas nas igrejas paroquiais e, geralmente, com um cunho 

pessoal. Uma seca de nível III (Alto), geradora de maiores preocupações, envolvia já a 

realização de procissões com as imagens ou as relíquias de santos. Quando a seca 

atingia o nível V (Crítico) justificava a peregrinação ao local de culto do santo 

intercessor (Martín-Vide e Barriendos, 1995; Barriendos, 2000).

A fiabilidade deste tipo de documentação (existente tanto nos arquivos das 

autoridades municipais como nos das eclesiásticas), bem como a credibilidade da 

informação, associadas às características intrínsecas das próprias cerimónias de 

preces Pro Pluvia, nomeadamente a sua dispersão espacial, a similitude, de lugar para 

lugar, dos procedimentos conducentes à sua realização e o facto de reflectirem na sua 

diversa complexidade, a diferente intensidade do fenómeno climático que as 
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desencadeava, fazem das séries de rogativas uma importante fonte de informação em 

Climatologia Histórica, concretamente no mundo de cultura Católica-Romana 

(Barriendos, 1997). Na Catalunha, por exemplo, permitiram hierarquizar as secas de 

acordo com as características e a maior ou menor complexidade da logística das 

próprias cerimónias de rogativas Pro Pluvia (Martín-Vide e Barriendos, 1995; 

Barriendos, 1997).

Curiosamente, em Portugal, a informação recolhida relativa a cerimónias 

litúrgicas de preces “pela serenidade do tempo” ou “pela benção das chuvas” tem sido 

escassa, comparativamente à disponível do outro lado da fronteira. Com efeito, já no 

âmbito do estudo desenvolvido para o LMM em Portugal (Alcoforado et. al., 2000), 

apenas se havia detectado a ocorrência de duas cerimónias litúrgicas Pro Pluvia (anos 

de 1694 e 1712) e de duas Pro Serenitate (anos de 1684 e 1708). A investigação que 

agora se alarga a todo o século XVIII veio revelar um aumento da frequência de 

ocorrência destas manifestações religiosas durante os três seguintes quartéis de 

Setecentos. Todavia, esse incremento não permite que se empreenda uma 

reconstituição do clima de Portugal continental suportada exclusivamente nas fontes e 

metodologia que Barriendos (1994, 1997) e Martín-Vide e Barriendos (1995) têm vindo 

a utilizar para Espanha, nomeadamente na reconstituição do clima da região da 

Catalunha, entre os séculos XV a XIX.

No futuro, será interessante saber-se, com rigor, se este tipo de manifestações 

religiosas terá constituído efectivamente um fenómeno menos frequente em Portugal 

continental, reflectindo, desse modo, a existência de uma climatologia menos adversa 

na fachada ocidental da Península Ibérica ou se, assumindo comparável importância, 

o seu registo não terá padecido de uma menor atenção por parte das nossas 

autoridades eclesiásticas e, sobretudo, municipais, comparativamente ao cuidado 

revelado pelas suas congéneres do outro lado da fronteira.

Um outro aspecto que merece atenção, para além do menor volume de notícias, 

é o facto de que, enquanto em Espanha o conjunto de procedimentos institucionais 

conducentes à realização das cerimónias de preces, nomeadamente as motivadas por 

situações de seca, obedecia a um mecanismo bem definido, em Portugal, e em 

particular no que ao século XVIII diz respeito, não foi possível, em função da 

informação recolhida, chegar a idêntica conclusão.

Na Biblioteca Pública de Évora, onde foram consultados os Livros dos Acordos e 

dos Assentos do Cabido da Sé de Évora, para além de notícias de cerimónias 

litúrgicas Pro Pluvia e Pro Serenitate, de que é ilustrativa, por exemplo, a relativa à 
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procissão pela “bênção da chuva” realizada na cidade de Évora em Abril de 175711, 

outro tipo de notícias com interesse climatológico, é o que diz respeito a alterações do 

calendário litúrgico, mais concretamente, ao adiamento de procissões, como por 

exemplo as realizadas nos dias de S. Sebastião (20 de Janeiro), de S. Brás (3 de 

Fevereiro) ou ainda a do 1º de Dezembro, pelo Aniversario da Aclamação (da 

Restauração da Independência Nacional), por motivos imputáveis às condições 

atmosféricas, geralmente associadas à ocorrência de chuva, à existência de lamas e 

muitas vezes à consequente impraticabilidade dos caminhos. São exemplificativas 

desta situação, o adiamento das procissões de S. Brás em 172812 e de S. Sebastião 

no ano de 173213. Frequentemente, estas notícias permitem a reconstituição do ritmo 

pluviométrico, ainda que, quase sempre, relativo a períodos curtos.

Outra fonte eclesiástica utilizada foram os Livros de Lembranças da Misericórdia 

de Évora. Esta fonte, pesquisada no Arquivo Distrital de Évora, fornece, para Évora, o 

mesmo género de informação que os Livros de Acordos e de Assentos do Cabido, 

ainda que num volume muito menos generoso.

Impossibilitada a reconstituição climática com base exclusivamente neste tipo de 

documentação, alargou-se a pesquisa a outro género de fontes, a exemplo do 

procedimento seguido por outros autores (Prieto et al., 1999 e Rodrigo et al., 2001).

1.1.2. Municipais

No Arquivo Distrital de Évora e no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de

Lisboa procurou-se informação, respectivamente, nos Livros de Actas das Câmaras 

Municipais de Évora e de Lisboa. Enquanto o arquivo de Lisboa se revelou estéril para 

a investigação em curso, os documentos da Câmara Municipal de Évora forneceram 

alguma informação, nomeadamente, sobre a escassez e a deficiente qualidade da 

água ou a insuficiente produção de cereais, bem como sobre as decisões e medidas 

económicas e sociais com elas relacionadas, como as limitações no uso de água, a 

proibição de exportação de trigo, etc. Este género de elementos foram 

11 “Em 18 de Abril de 1757 se fez huma procição de preces a Nª S.ra Dos Remedios extramuros desta 
cid.e precedendo carta do S.or Arceb.º D. Fr. Miguel de Tavora q havendo feito preces nesta Sé e mais 
Ig.ras por cauza da grande Seca ahinda continuava se devia recorrer a N. S.ra dos Remedios fazendosse 
huma procição com a Reliquia do S.to espinho p q por interceção da Virgem N. S.ra e Reliquia nos 
abrandasse o tempo tão rigoroso q estavão as siaras quasi perdidas p.la grande seca [...]”. A.C.S.E., CEC 
14-VIII, Acordos do Cabido, livro 36 (1744-1762), fl. 163 vº e 164.
12 “Neste Cabbido se asentou, que vista a copioza agoa, e neve que choveo esta menhaa, e o estado em 
que se achao as ruas, se transferice a prociçao que devia hir esta menhaa, a S.Bras para o primeiro dia, 
que estivece sereno, e que se avizace ao Senado [...]”. A.C.S.E., CEC 14-VII, Acordos do Cabido, livro 35 
(1714-1744), fl. 157.
13 “Neste Cabido se assentou, se fizesse a procissao de S.Sebastiao em o dia seis de Fevereyro, 
attendendoce ao tempo chuvozo do dia de hoje, em que muita chuva impede fazer a dita procissao, com 
a decencia devida [...]”, ibid., fl. 205 vº.
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cuidadosamente analisados e integrados no seu contexto histórico (político, 

económico e social) e utilizados sempre que se revelou evidente e inequívoca a sua 

relação com causas climáticas. Durante o período 1705-1715, por exemplo, quando 

Portugal participou na Guerra da Sucessão de Espanha, não houve trigo em Évora 

porque a maior parte era mandado para a frente de batalha: durante este período as 

referências à escassez daquele cereal em Évora não foram utilizadas como indicador 

climático, decisão que, aliás, já havia sido tomada em anterior estudo (Alcoforado et 

al., 2000).

1.2. Fontes Particulares

1.2.1. Memórias, Diários e Relatos de Viagem

Entre as fontes particulares, são de vários géneros os documentos que 

forneceram dados de interesse para esta investigação. De destacar os Diários, as 

Memórias, os Registos Periódicos e as Notícias Históricas. A maior parte destes 

documentos foram escritos ou coligidos por pessoas de nível cultural médio ou 

elevado, geralmente membros do clero, revelando preocupações com a vida política, 

social e económica, com os acontecimentos culturais do seu tempo e até algum 

interesse e sensibilidade pelos fenómenos de natureza meteorológica. Todos 

testemunharam os eventos que relatam ou transmitem a sua ocorrência, de uma forma 

aparentemente credível, a partir de fontes escritas ou orais. Tais são os casos, entre 

outros, de Manuel de Almeida, de José Soares da Silva, do Padre João Baptista de 

Castro, de Frei Francisco de Oliveira, do Padre Luís Montez Matozo e de Frei Manuel 

do Cenáculo.

Manuel de Almeida (16..-17..) escreveu entre 7 de Novembro de 1696 e 2 de 

Abril de 1716 as Memórias Históricas de Lisboa (1948), onde inclui, também, algumas 

notas relativas a acontecimentos verificados desde o ano de 1680. Conforme já 

referido (Alcoforado et al., 2000), embora as notícias não meteorológicas forneçam o 

fio condutor à narrativa, organizada cronologicamente, existem descrições 

pormenorizadas de certos acontecimentos meteorológicos extremos e do que Manuel 

de Almeida entendia serem as suas respectivas consequências. A falta de informação 

pode aqui, como já foi referido, ser entendida como ausência de acontecimentos 

extremos, por outras palavras, como um indicador da prevalência de situações

meteorológicas normais.
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José Soares da Silva (1672-1739) foi membro da Real Academia da História 

(Silva, 1860). Entre 1703 e 171614, aproximadamente de quinze em quinze dias, mas 

por vezes com uma periodicidade semanal, escreveu em Lisboa uma Gazeta 

composta em forma de carta (post.1716; 1931). Trata-se de uma obra manuscrita 

onde frequentemente, a par com notícias de conflitos militares, da política e da 

sociedade, se podem encontrar referências a acontecimentos atmosféricos extremos 

ou características meteorológicas afectas a certos períodos, como prolongadas 

chuvadas, persistência de ventos de determinado quadrante, etc. De acordo com J. 

Lisboa et al. (2002) este documento, pelas características da informação que contem, 

subentende a existência de uma rede de correspondentes, o que leva os autores a 

aproximar a gazeta de José Soares da Silva dos folhetos manuscritos de que adiante 

se falará.

Padre João Baptista de Castro (1700-1775?) estudou num colégio jesuíta e 

viveu em Roma durante algum tempo na corte de Clemente XIII. Autor, entre várias 

outras obras, do Mappa de Portugal antigo e Moderno e do Roteiro terrestre de 

Portugal, é a ele que se deve também a organização de um Opusculo Chronologico. 

Integrado nos Opusculos de Erudiçam Mixta, obra manuscrita, ali vamos encontrar, 

registados ano a ano, do início do século XVIII até meados dos anos setenta, 

importantes acontecimentos ocorridos em Portugal, entre os quais algumas notícias 

meteorológicas.

Frei Francisco de Oliveira (1707-17..) nasceu em Beja, tendo estudado 

Gramática naquela cidade e Filosofia na Universidade de Évora. Viveu a maior parte 

da sua vida no Alentejo. Entre outras obras, é a ele que se devem os Apontamentos 

para a História da provincia do Alemtejo15 e as Memorias Historicas do Lugar de Cuba, 

notas manuscritas onde se incluem algumas indicações a ocorrências meteorológicas 

sucedidas naquele concelho do distrito de Beja.

Padre Luis Montez Matozo (1701-1750) foi um infatigável e curioso frequentador 

de arquivos, o que o tornou versado na história eclesiástica e civil (Silva, 1860). Para 

além de estar associado a vários folhetos periódicos manuscritos que circularam em 

Portugal na primeira metade do século XVIII, dos quais adiante se falará, o Padre 

Montez deixou várias obras manuscritas relativas à História de Portugal, em geral e, 

em particular, à de Santarém, onde nasceu. Das suas Memorias Das cousas q 

14 Em 1703, ao dar início ao seu registo, José Soares da Silva inclui notícias relativas aos dois anos 
anteriores.
15 Obra desaparecida da B.P.E. e que deverá ter sido escrita com base nas centenas de manuscritos 
existentes naquela instituição, actualmente reunidos em três maços com a designação: Pecúlio de 
notícias para a história da provincia do Alemtejo colligido por Fr. Francisco de Oliveira (Cod. CIII/2-9; 
CIII/2-10 e CIII/2-11). Aqui se recolheram algumas notícias de acontecimentos meteorológicos ocorridos 
no Alentejo nos séculos XVII e XVIII.
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succedem, espicialmente nesta muyto Nobre Villa de Santarem e Memorias Para a 

Historia Scalabitana Compiladas De Varios Authores, e dos Arkivos de Santare se 

retiraram diversas notícias de acontecimentos meteorológicos ocorridos naquela 

cidade e arredores, durante o segundo quartel de Setecentos.

Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814) pertenceu à Ordem dos Franciscanos, foi 

escritor e pedagogo eminente, e sócio da Academia das Ciências de Lisboa. O 

Marquês de Pombal inclui-o na Junta de Providência Literária da qual saiu, em 1772, a 

reforma pombalina da Universidade. Foi Bispo de Beja, Arcebispo de Évora e autor de 

vários opúsculos de carácter religioso. Nas folhas manuscritas do seu diário e noutros 

documentos pessoais, recolheram-se diversas notícias de interesse meteorológico.

Os Diários são outra fonte particular que pode facultar alguma informação de 

natureza meteorológica e, por isso, constituem também um recurso documental a não 

ignorar. Um caso particular é o dos relatos de viagens, nomeadamente os escritos por 

estrangeiros de visita a Portugal. Assim, entre a literatura que deste género foi já 

pesquisada, forneceram alguns elementos, por ordem crescente de volume e de 

interesse, os apontamentos de José Gorani relativos à sua estada no nosso país, 

entre 1765 e 1767 (Gorani, 1945); os escritos de Carl Israel Ruders resultantes da sua 

viagem por Portugal, entre 1798 e 1802 (Ruders, 1981); a informação meteorológica 

quantitativa, a que mais à frente voltaremos, apresentada por James Murphy em 

Travels in Portugal through the provinces of Entre Douro e Minho, Beira, Estremadura 

and Alem-Tejo in the years 1789 and 1790 (Murphy, 1795); a Viagem de Pérez Bayer 

em Portugal, em 1782 (Vasconcelos, 1920) e o diário de William Beckford em 

Portugal, durante os meses de Maio a Novembro de 1787.

1.2.2. Notícias diversas

Para além das referidas, outras fontes foram ainda utilizadas. Tal é o caso de 

papéis avulsos, impressos, do género Relações, Noticias, Sermões, etc (fig. 1). A 

maior parte destes escritos é da autoria de homens da Igreja como, por exemplo, o 

Padre Fillipe de Oliveira (1708-1755), o Padre Victorino José da Costa (16?-17..)16, ou 

o Padre José Rodrigues Pereira. São documentos de grande valor não só porque se 

referem a ocorrências meteorológicas diversas, mormente a acontecimentos extremos, 

como secas, chuvas excessivas e inundações ou destrutivas tempestades e, neste 

sentido, constituem-se como elementos preciosos para a reconstituição do clima em 

16 O Padre Victorino José da Costa imprimiu vários destes papéis, a maior parte deles anónimos ou sob 
diversos nomes como o de Cosme Fragozo de Mattos.
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Portugal, e dos fenómenos extremos em particular, mas também porque são 

reveladores do modo como um certo sector da sociedade portuguesa olhava e 

interpretava, em pleno Século das Luzes, os fenómenos meteorológicos. Nesta 

perspectiva, são uma fonte privilegiada para a História da Ciência e, em particular, da 

Meteorologia e da Climatologia em Portugal.

1.3. Publicações Periódicas

Os periódicos da época, que circulavam com a designação de folhetos ou de

gazetas, revelaram-se uma fonte de informação de muito valor, quer pelo manancial 

de notícias, muitas vezes associado a descrições pormenorizadas, quer porque, ao 

contrário de outras fontes cuja informação é muito circunscrita em termos espaciais, 

surgem nestes periódicos notícias relativas a um espaço que não só se estende a todo 

o território de Portugal continental, como o extravasa. Não raro aparecem indicações 

com interesse, relativas aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como, 

principalmente, à Europa. Tratava-se necessariamente de publicações dependentes 

de redes de leitores e de correspondentes que funcionariam igualmente como 

elementos das redes de difusão (Lisboa et al., 2002). Neste aspecto, deveremos 

atentar no intervalo de tempo que decorria entre o acontecimento e a publicação da 

notícia da sua ocorrência: para o território de Portugal continental esse desfasamento 

Fig. 1. Folhas de rosto de dois papéis avulsos do género Relação e 
Prognóstico, contendo informações meteorológicas e, ou, de interesse para a 
História da Climatologia e da Meteorologia.
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poderia chegar a algumas semanas, consoante a distância a Lisboa do local de origem

da notícia, as condições atmosféricas e a (in)transitabilidade dos caminhos17. No caso 

da Europa podia, muitas vezes, ser de meses o intervalo de tempo que decorria entre 

o sucedido e a chegada dos correios e das “novidades” à nossa capital, 

nomeadamente no caso de assuntos menos relevantes para o poder político e militar.

Entre as publicações periódicas, merecem destaque os chamados folhetos 

manuscritos, que circularam em Portugal durante a primeira metade do século XVIII. O 

Diario é exemplo de uma dessas gazetas manuscritas. Circulando nos anos de 1729 a 

1733 e de 1735 a 1740, terá contado com a colaboração de Luís Montez Matozo, a 

quem já foi feita referência, e de Rodrigo Xavier Pereira de Faria (Lisboa et al., 2002). 

Em 1740, Montez e Faria iniciaram a publicação de um outro periódico, o Folheto, que 

ao longo da sua existência (1740-175018 e 1753-1754) teve vários títulos: Anno 

noticioso e histórico, Folheto de Lisboa, Mercúrio de Lisboa e Mercúrio Histórico de 

Lisboa (Lisboa et al., 2002). A credibilidade que as notícias divulgadas por estes 

folhetos parecem merecer, alicerça-se no 

rigor e seriedade dos seus responsáveis, 

patente, nomeadamente, na rectificação de 

notícias publicadas em números 

anteriores19. Por último, no que aos 

periódicos manuscritos se refere, uma 

alusão à Adição à Gazeta, folheto da 

iniciativa de José Freire Monterroio e que 

terá circulado entre 1736 e 1743 (Rivara, 

1871).

Para além da imprensa manuscrita, 

uma referência especial à Gazeta de Lisboa

(fig. 2), folheto semanal impresso que, com 

uma interrupção entre 1762 e 1778, se

publicou, no século XVIII, entre 1715 e 

179920, continuando pelo primeiro quartel de

Oitocentos. O seu redactor foi, entre 1715 e 

17 Cf. Daveau, 1997.
18 Entre 1740 e 1750 este Folheto foi produzido e enviado de Santarém.
19 É exemplificativa deste procedimento, a emenda que surge no número de 8 de Dezembro de 1742 do 
Folheto de Lisboa: “A procissam, que na semana passada se disse haverse feyto pelo Aniversario da feliz 
Aclamaçaõ do S.or Rey D. Joaõ 4º [dia 1 de Dezembro] da S.ta Igreja Patriarcal à de S. Roque, foi com 
equivocada noticia, por que nam sómente se naõ fez por causa da copioza chuva desse dia [...]”. B.P.E., 
cod. CIV/1-10 d., Folheto de Lisboa (1742), f.n.n.
20 O ano de 1820 trouxe a alteração do formato da Gazeta de Lisboa e até do seu título que foi de início 
Diario da Regencia e, posteriormente, Diario do Governo.

Fig. 2. Gazeta de Lisboa. Página 
de rosto do nº 19, de 12 de Maio 
de 1757.

http://...]
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1760, José Freire Monterroio, o mesmo que mantinha também o periódico manuscrito 

Adição à Gazeta. Com a sua morte sucederam-lhe na redacção da Gazeta de Lisboa, 

Pedro António Corrêa Garção (1760-1762) e, a partir de 1778, ano em que a 

publicação deste periódico é retomada, Felix Antonio Castrioto (Silva, 1859).

A Gazeta de Lisboa constituiu, durante o século XVIII, o periódico de maior 
continuidade temporal, sendo, indiscutivelmente, a fonte que até ao momento 
forneceu um maior volume de informação, importância que é acrescida pelo facto de, 
muitas vezes, permitir a confrontação de notícias provenientes de várias fontes e, 
assim, possibilitar aferir a sua fiabilidade. Fiabilidade que a informação veiculada pela 
Gazeta de Lisboa parece também merecer, a julgar pelos hábitos de trabalho dos 
seus redactores que, frequentemente, pedem a confirmação das notícias enviadas 
pelos correspondentes, por vezes responsáveis pela publicação de outros folhetos, 
como é o caso de Rodrigo Xavier Pereira de Faria21 ou, na ausência de certezas, 
adiam mesmo a sua publicação22.

Na década de oitenta, surgem pela primeira vez, na Gazeta de Lisboa, 
informações meteorológicas de natureza quantitativa relativas ao território de Portugal 
e, em concreto, à região de Lisboa. Esta abertura de espaço na imprensa, a uma 
informação meteorológica numérica e objectiva espelhará, certamente, um interesse e 
curiosidade crescentes do público leitor pelas questões do tempo e do clima e, em 
concreto, pela sua abordagem instrumental. Por outro lado, denotará também alguma 
atenção e um certo acompanhamento, por parte da imprensa da época, relativamente 
ao trabalho científico que Pretorius, Schulze e Velho então desenvolviam na região de 
Lisboa. Com efeito, por várias vezes surgem na Gazeta de Lisboa referências 
implícitas e explícitas àqueles investigadores, a que mais à frente nos referiremos, e 
ao resultado das suas observações meteorológicas23

A par das notícias relativas a Portugal, começa a surgir igualmente na imprensa 
informação meteorológica quantitativa referente a vários lugares da Europa. Servem 
de exemplo, as extensas linhas dedicadas, em números da Gazeta de Lisboa de finais 
de 1788 e dos primeiros meses de 1789, ao rigorosíssimo inverno de 1788/1789, com 
a publicação, por vezes exaustiva, dos valores de temperatura registados em várias 
cidades europeias24.

21 B.P.E., cod. CVIII/1-4, Correspondência de J. F. Monterroio Mascarenhas para Rodrigo X. Pereira de 
Faria, fl. 70.
22 “Agradeço as noticias q me da dos cazos de Castelo branco e Arganil. Já meti hum na Gazeta desta 
semana p servir de exemplo e tambem metera o outro se o tivera por certo”, ibid., fl. 44.
23 V. e.g. Gazeta de Lisboa: nº 27, de 4 de Julho de 1780, p.n.n.; nº 33, de 17 de Agosto de 1784, p.n.n.; 
segundo suplemento ao nº 4, de 28 de Janeiro de 1786, p.n.n.; segundo suplemento ao nº 13, de 1 de 
Abril de 1786, p.n.n.; nº 2, de 13 de Janeiro de 1789, p.n.n.; segundo suplemento ao nº 3, de 21 de 
Janeiro de 1792, p.n.n.; segundo suplemento ao nº 20, de 23 de Maio de 1795, p.n.n.
24 V. e.g. Gazeta de Lisboa: segundo suplemento ao nº 4, de 31 de Janeiro de 1789, p.n.n.; suplemento 
ao nº 5, de 6 de Fevereiro de 1789, p.n.n.; suplemento ao nº 6, de 13 de Fevereiro de 1789, p.n.n.
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2. Fontes Documentais Instrumentais

As primeiras observações meteorológicas instrumentais têm início na Europa 

ainda durante o século XVII. Os mais antigos registos que se conhecem são de 

medições sistemáticas da temperatura do ar, realizadas na região central de Inglaterra 

a partir de 1659 (Brázdil, 2002). Em França, as primeiras observações instrumentais 

de que se tem conhecimento foram efectuadas pelo médico Louis Morin, em Paris, 

cobrem o período 1665-1713, e incluem três leituras diárias de temperatura do ar, 

pressão atmosférica, precipitação, bem como observações da direcção e velocidade 

das nuvens (Pfister e Bareiss, 1994). Na Alemanha, conhecem-se registos de 

observações e de medições diárias levadas a cabo, entre 1677 e 1744, pela família 

Kirch, em Leipzig, Guben e Berlim (Pfister, 1994b). Também para a actual Polónia 

(Wroclaw) são conhecidos registos de observações instrumentais, respeitantes 

particularmente à direcção do vento, realizadas pelo médico David Grebner, entre 

1692 e 1721 (Pfister, 1994b).

Será, contudo, apenas no século XVIII, e com particular incidência no início dos 

anos oitenta (Kington, 1988), que na Europa se assiste a um incremento dos trabalhos 

em meteorologia instrumental e que as observações continuadas e coordenadas no 

espaço se iniciarão em larga escala, por iniciativa quer de instituições universitárias, 

quer de diferentes Academias de Ciências, como a francesa, a inglesa, a alemã e a 

italiana (Camuffo e Enzi, 1995a; Barriendos et al., 1997). A este crescendo de 

interesse, não terá sido alheio um aumento da preocupação, inclusive a nível 

governamental, com o impacto do clima na sociedade e na economia (Kington, 1980).

Em Portugal continental, como foi já mencionado, os registos mais antigos que 

se conhecem de medições de elementos meteorológicos são relativos, precisamente, 

a alguns anos das três últimas décadas do século XVIII. Tardio, por comparação com 

outros países, muito restrito no tempo e circunscrito no espaço, este despontar entre 

nós da meteorologia instrumental não poderá entender-se senão integrado no contexto 

social, cultural e científico do Portugal de finais de Setecentos.

Em Portugal, a última parte do século XVIII é um tempo de mudança de rumo da 

nossa ciência, da nossa cultura e do nosso ensino. Uma época marcada pela inserção 

institucional do país na Europa das Luzes. Após longo período de declínio da Ciência 

em Portugal, motivado por factores como a expulsão da comunidade judaica, a 

intolerância do Tribunal da Inquisição, o esgotamento pós Expansão Ultramarina e 
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subsequente decadência política (Agudo, 1986), assiste-se, no último quartel do 

século XVIII, a uma viragem a que não são estranhos dois acontecimentos, ecos, 

entre nós tardios, da revolução científica e do espírito racionalista que alastravam já 

pela Europa desde o século XVII: tratou-se, por um lado, da Reforma Pombalina do 

Ensino e, em particular, da Universidade de Coimbra (1772) e, por outro, da fundação 

da Real Academia das Ciências de Lisboa, em 1779.

No dizer de Carvalho (1996f, p. 606), a Reforma Pombalina da Universidade de 

Coimbra pretendeu ser “uma revolução, um corte das raízes que sustentavam o 

anterior edifício do nosso ensino”, quase totalmente nas mãos da Companhia de Jesus 

e da Filosofia Aristotélica, instalando em seu lugar “novas pedras, talhadas à maneira 

da pedagogia moderna”. Com a Reforma de Pombal abriam-se, assim, as portas a 

novas concepções do ensino das ciências e à implementação de novos métodos, 

alicerçados na submissão da teoria à experimentação e na utilização da matemática 

na quantificação dos fenómenos naturais (Peixoto, 1986). Deixava de estar em 

discussão o conhecimento das causas últimas, para a partir das manifestações da 

natureza e com recurso à experiência e aos cálculos matemáticos, se tomar como 

objectivo o conhecimento das suas leis (Carolino, 2000).

As academias literárias e científicas constituíram, durante o século XVIII, 

verdadeiros focos de irradiação do pensamento das Luzes por toda a Europa (Martins, 

1997). Assistiu-se, então, ao desenvolvimento de importantes iniciativas científicas, 

entre as quais sobressai, no campo das ciências naturais, o início da observação 

sistemática de diferentes elementos, tais como, por exemplo, os atmosféricos 

(Barriendos et al., 1997).

A criação da Academia das Ciências de Lisboa foi, também, o reflexo da 

crescente racionalização e cientificidade no meio intelectual português, bem como da 

aceitação e prestígio que os cientistas vinham progressivamente adquirindo, não só 

entre a elite social e cultural, mas igualmente entre os estratos sociais mais 

desfavorecidos, que começavam a ver na ciência a “[…] via para desvendar e 

perscrutar muitos dos segredos da Natureza” (Peixoto, 1986, p.1369). Por outro lado, 

a fundação da Academia reflecte o reconhecimento do valor da Ciência enquanto 

motor de progresso e prosperidade e o resultado duma preocupação, por parte dos 

nossos cientistas, pela discussão, divulgação e difusão dos novos conhecimentos e 

das novas descobertas. Através dos seus debates e das suas sessões públicas, bem 

como das suas publicações (actas, memórias, etc) contribuiu também para uma certa 

socialização da Ciência e da vida científica (Alcoforado et al., 1997).

Um dos fundadores da Academia das Ciências de Lisboa, D. João Carlos de 

Bragança, 2º Duque de Lafões, sem ser cientista era um amante da Ciência, à qual 
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sabia atribuir um valor social, considerando-a de tal modo importante para o progresso 

das nações que entendia ser dever dos Governos fomentar e proteger a actividade 

científica (Carvalho, 1996e). Não é, pois, de estranhar que esse ideário estivesse 

presente no Plano de Estatutos de 1780, onde se pode ler que a Academia foi fundada 

“à imitação de todas as nações cultas, para glória e felicidade publica, para o 

adiantamento da Instrução Nacional, perfeição das Sciencias e das artes e aumento 

da Industria Popular” (citado por Martins, 1997, p. 85).

Tal como as suas congéneres, que desde o século XVII vinham sendo criadas 

noutros países da Europa (Itália, França, Inglaterra, etc) também a Real Academia das 

Ciências de Lisboa terá estabelecido condições e encorajado o desenvolvimento da 

investigação científica na área da Meteorologia. A prová-lo, desde logo, o facto de a 

Meteorologia aparecer incluída, juntamente com a Química, a Anatomia, a Botânica e 

a História Natural de todos os corpos, na Primeira das três Classes em que a 

instituição, de início, se estruturava. Segundo o Plano de Estatutos (Título II), cabia 

aos académicos dessa classe (Ciências Naturais), indagar a “qualidade, leis e 

propriedades dos corpos por meio da observação e da análise, efeitos e novas 

propriedades que resultam da combinação de uns com outros e o Como e Porquê dos 

fenómenos naturais” (citado por Peixoto, 1997, p. 74).

A esta valorização da Meteorologia e das observações instrumentais não é 

alheia a importância que se começava a atribuir às condições atmosféricas, 

nomeadamente na sua relação com a Medicina e a Botânica. Recorde-se que, em 

1778, foi fundada, em França, a Société Royale de Médecine, justamente com o 

propósito de estudar as possíveis relações entre as condições atmosféricas e a saúde 

pública (Kington, 1988). O clima passa, assim, a ser susceptível de entrar em linha 

directa de correlação com a população e a sua saúde, bem como com as 

características naturais do meio e respectiva actividade económica existente, 

nomeadamente a agricultura25, ou seja, com o bem-estar das populações e o 

progresso das nações, premissas importantes dos princípios orientadores da Real 

Academia das Ciências de Lisboa (Nunes, 1997).

Na mesma linha de pensamento, em que medida é que a própria ocorrência do 

megasismo de Novembro de 1755 não terá também contribuído, em Portugal, para o 

incremento das investigações em meteorologia? É sabido que certos estados da 

atmosfera eram, então, considerados como prognósticos da ocorrência de um 

25 A este propósito, atente-se nas observações que faz Joaquim da Assumpção Velho, um dos pioneiros 
da meteorologia instrumental em Portugal, no final dos registos meteorológicos de 1785 e 1786, na 
relação que, implicitamente, estabelece entre, por um lado, as características climáticas daqueles anos e,
por outro, a qualidade da produção agrícola e as enfermidades que então grassaram entre a população 
de Mafra (Velho, 1799a, 1799b).
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terramoto (Carvalho, 1996a). Sendo assim, melhores e mais detalhados 

conhecimentos das condições atmosféricas poderiam, em certa medida, permitir 

progressos no sentido de mais eficientemente se prever um eventual sismo, 

minorando, desse modo, o número de vítimas. Jacob Crysostomo Pretorius, outro dos 

pioneiros da meteorologia instrumental em Portugal, estabelecia assim a ligação entre 

as condições atmosféricas e os tremores de terra de 27 de Novembro de 1791 e de 22 

de Novembro de 1793: “[dum e doutro] saõ identicamente as circunstancias as mesmas; 

depois de huma Seccura de varios mezes, vem de repente huma taõ copiosa chuva, que 

naturalmente tapa a vaporaçaõ, destes vapores subterraneos elasticos”. E continuando: 

“Acho tambem notavel, que no mesmo dia 22 de Nov. da manhã sedo se vio huma grande 

coroa da Lua, dalli a chéa do Rio, dalli hum vento furioso do sul; o Azogue no Barometro 

desceo logo depois do Abalo 2 Linhas” (Pretorius, 1793, fl.169vº-170).

Um acontecimento, de natureza logística, que não terá sido de menor 

importância para o papel relevante da Academia no estabelecimento da Meteorologia 

em Portugal foi o seu Gabinete de Física, logo no começo da sua existência, ter 

recebido da Societas Meterologica Palatina, fundada em Manheim, “hum prezente de 

Thermometros, Barometros, Hygrometros, Areometros, etc., de nova construcção” 

(Peixoto, 1997). Aquela Sociedade, fundada em 1780, tinha como objectivo principal a 

previsão do tempo a partir da análise de dados recolhidos por uma rede de estações 

que realizavam observações diárias sistemáticas. Para esse propósito, requereu a 

colaboração e forneceu gratuitamente às suas congéneres e correspondentes, 

instrumentos meteorológicos estandardizados, juntamente com instruções relativas à 

sua utilização e aos procedimentos e métodos de observação, nomeadamente as 

horas a que se deveriam efectuar as leituras dos instrumentos (Kington, 1988). 

Parece, assim, razoável pensar-se que, entre os sócios da nossa recém criada 

Academia, possam ter existido correspondentes daquela sociedade alemã envolvidos 

naquele que foi um dos primeiros projectos de criação duma rede de estações 

meteorológicas internacional.

Independentemente de assim ter acontecido ou não, o que julgamos indiscutível 

é que iniciativas internacionais como esta não devem ter deixado de exercer um efeito 

positivo nos nossos cientistas, contribuindo para estimular o desenvolvimento das 

observações meteorológicas instrumentais que então começavam a realizar-se em 

Portugal. As seguintes palavras de Bento Sanches Dorta dão dessa influência um 

excelente exemplo: “Em quasi todas as Nações da Europa, ha muitos Sábios que se occupão 

na Sciencia da Meteorologia, e nella tem feito grandes progressos há alguns annos a esta 

parte. Os observadores multiplicão-se annualmente, a applicação que fazem das suas 

observações, e a grande correspondencia que entretem relativa a este objecto, que 
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diariamente se faz mais interessante, me incita a seguir os seus passos, e abraçar os planos 

úteis propostos por tão bons observadores [...]” (Dorta, 1797, p. 349)26.

A demonstrar igualmente o interesse e o estímulo dado pela Academia das 

Ciências de Lisboa à investigação na área da Meteorologia está, logo nos seus 

primeiros anos de vida, a publicação, nas Memorias de Mathematica e Phisica, de 

observações instrumentais e de estudos sobre temas de natureza meteorológica, bem 

como a apresentação e a oferta que lhe foram feitas, por alguns dos seus sócios, de 

diversos trabalhos que, contudo, não chegaram a ser publicados, eventualmente 

devido à sua natureza muito técnica ou, simplesmente, por se tratarem apenas de 

esboços de futuras investigações27.

Para além do papel relevante da Academia, teve uma importância decisiva nos 

primeiros anos de vida da meteorologia instrumental em Portugal, a presença entre 

nós de cientistas alemães que, vindo para o nosso país como oficiais militares 

responsáveis pela reorganização do exército português, acabaram por realizar durante 

alguns anos, em Lisboa, meticulosas e diversificadas observações meteorológicas 

(Barriendos et al., 1997).

2.1. Os primeiros meteorologistas em Portugal

Como se depreende do exposto, o início das observações meteorológicas 

instrumentais no nosso país é indissociável da criação da Academia das Ciências de 

Lisboa e do labor das suas primeiras gerações científicas de sócios (Nunes, 1997), em 

concreto, dos trabalhos realizados por João de Sousa Freire de Araujo Borges da 

Veiga, em Lamego; Jacob Crysostomo Pretorius e Henrique Schulze, em Lisboa e D. 

Joaquim da Assumpção Velho, em Mafra28.

João de Sousa Freire de Araujo Borges da Veiga

É escassa a informação biográfica relativa a João de Sousa Freire de Araujo 

Borges da Veiga. Para além de se saber que foi sócio correspondente da Academia 

26 Astrónomo e geógrafo, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, Bento Sanches Dorta fez parte da 
Comissão encarregada pelo governo português de ir ao Brasil demarcar os limites dos territórios 
pertencentes a Portugal (Aires, 1927). No Rio de Janeiro e em S. Paulo realizou observações 
meteorológicas entre os anos de 1781 e 1788 (Dorta, 1797, 1799a; 1799b; 1812a; 1812b).
27 Trabalhos que adiante serão referidos.
28 Para além destes, outro investigador que efectuou observações meteorológicas em Portugal 
continental, ainda no século XVIII, foi José Bento Lopes. Professor na Universidade de Coimbra, 
preocupado com questões de saúde pública, realizou no Porto, durante o ano de 1792, duas vezes por 
dia (de manhã, entre as 7 e as 8h, e de tarde, entre as 15 e as 16h), medições do valor da pressão 
atmosférica, que expressava em polegadas inglesas. Os registos destas observações foram publicados 
no t. I do Ano Médico (Ferreira, 1944; Barriendos et al., 1997).
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das Ciências de Lisboa, eleito em 11 de Janeiro de 178529, dispomos apenas de duas 

outras informações. A primeira consta no Diccionario Bibliographico Portuguez de 

Innocencio Francisco da Silva (vol.4, p. 43). Referindo-se a João Borges da Veiga e a 

José Borges da Veiga (seu irmão?), diz Silva: “Ignoro todas as particularidades e 

circumstancias relativas a estes individuos, que só conheço como auctores do seguinte 

opusculo: Dialogo epistolar astronomico sobre o Cometa apparecido em Lamego a 7 de Abril, e 

observado até o dia 9 do dito mez do anno de 1766 […]”. A segunda informação aparece na 

Gazeta de Lisboa, numa notícia proveniente precisamente de Lamego, em que se 

alude aos “Cavalheiros Araujos, bem conhecidos pela sua instrucçaõ nas Sciencias 

Filosoficas e Mathematicas” e às suas observações astronómicas na tarde de 12 de 

Novembro de 178230. Os “Cavalheiros Araujos” deverão ser os irmãos(?) João e José 

Borges da Veiga. Sabe-se também, através de manuscrito que ofereceu à Academia 

das Ciências de Lisboa, que Borges da Veiga31, para além das observações que 

realizou em Lamego terá feito outras em “[…] differentes terras deste Reyno e fora delle

[…]” e que terá tido contactos com individualidades do mundo da ciência do reino 

vizinho como João Serrano “Lente de Physica Experimental no Collegio Imperial de 

Madrid”, com quem diz ter estado em 1766, bem como com João Jacinto de 

Magalhães a quem chama “o nosso grande Magalhães” e com o qual diz “estar 

averiguando certos assuntos” 32 (Veiga, 1784, p.7).

É nesse manuscrito de dezassete folhas, já estudado por Nunes (1997), 

intitulado Observações Meteorológicas feitas em Lamego desde o Anno de 1770 athe 

o de 1784, que Veiga apresenta os resultados das observações instrumentais que 

realizou em Lamego durante aqueles anos. Que motivação enquadrou o interesse de 

Veiga pela meteorologia e pelas observações instrumentais não o sabemos. É 

possível, contudo, que à sua curiosidade pelas questões do tempo e do clima não 

fossem estranhas razões de ordem económica, relacionadas com o cultivo da vinha e 

a produção do vinho do Douro.

Para além de “Taboadas”, isto é, dos quadros com os valores dos diversos 

elementos meteorológicos observados durante aquele período, o autor inclui no seu 

estudo interpretações pessoais de fenómenos atmosféricos observados em Lamego e 

29 Tal como consta no seu processo de académico, existente na B.A.C.L.
30 Suplemento ao nº 50, de 13 de Dezembro de 1782, p.n.n.
31 Referido, daqui em diante, apenas como Veiga.
32 João Jacinto de Magalhães (1722-1790). Físico e astrónomo dos mais notáveis do seu tempo, viveu em 
Londres grande parte da vida, sendo considerado entre os portugueses que no século XVIII mais 
honraram o nome de Portugal (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XV, p. 898). Conviveu 
com vultos notáveis da ciência e cultura da sua época, como Benjamin Franklin, Messier, Rousseau, 
Ribeiro Sanches, tendo sido sócio das principais academias e sociedades científicas do seu tempo 
(Thomaz, 1991). Em 1770, Magalhães introduziu a designação de calor específico, que prevaleceu até 
aos nossos dias (Providência, 1998). A ele nos voltaremos a referir a propósito da concepção e 
aperfeiçoamento de alguns instrumentos meteorológicos.

http://.A.C.L.
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seus arredores, não só durante o intervalo de quinze anos a que os registos 

meteorológicos instrumentais dizem respeito mas também a anos anteriores. De 

acordo com Nunes (1997), terá sido este tipo de ligação entre a informação numérica 

e os elementos discursivos, que permitiu à meteorologia passar do espaço fechado 

das comunidades científicas, encerradas nos círculos de prestígio e de elite das 

academias e difundir-se e popularizar-se como ciência33.

No final do documento encontramos as Annotações sobre as observações 

meteorológicas feitas em Lamego. Ainda segundo Nunes (1997), são da autoria de 

Jacob Crysostomo Pretorius, o observador meteorológico mais destacado da 

Academia e a quem deveria incumbir o controlo de qualidade e de publicação dos 

textos. Trata-se, no essencial, de apreciações muito críticas, por vezes jocosas, não 

só ao discurso subserviente do autor e aos excessos de retórica científica mas ao 

próprio trabalho de Veiga. Entre elas destacaríamos a derradeira, que traduz a 

incerteza de Pretorius acerca da validade dos registos de Veiga, bem como a sua 

dúvida relativamente ao modo como aquele terá obtido as “megas Proporções do 

Thermometro e Barometro” isto é, os valores médios anuais. Assim se entende a 

sugestão com que Pretorius remata as suas anotações: “[…] esperamos do Snr. Author 

hum diario ou Curso completo de hum anno; para fazer mais uso das suas estimadas 

observações.”

Jacob Chrysostomo Pretorius

Engenheiro de nacionalidade alemã, Jacob Chrysostomo Pretorius34, que 

também usava o nome de Jacques Pretorius, foi oficial do corpo de artilharia do Conde 

de Lippe, com quem esteve em Portugal, entre 1762 e 1764 e de novo a partir de 

1776. Incorporado no exército português com o posto de capitão de bombeiros, 

passou mais tarde a sargento-mór de infantaria com exercício de engenheiro e depois 

a sargento-mór do Real Corpo de Engenheiros, posto que ocupou até ao fim da sua 

vida (Ferreira, 1944). Pretorius foi sócio efectivo, na Classe das Ciências Exactas, da 

Academia Real das Ciências de Lisboa,35 a quem ofereceu, para além de outros 

estudos, os seguintes manuscritos, quase todos versando sobre assuntos e questões 

de natureza meteorológica:

– Experiencias sobre o meyo Degráo de Calor em differentes Latitudes feitas por Jac. 
Chrysostomo Praetorius (Pretorius, 1781ª).

33 Presente também nos trabalhos meteorológicos de Jacob Crysostomo Pretorius e de Henrique Schulze, 
este último, outro dos pioneiros da meteorologia instrumental em Portugal continental.
34 Referido, daqui em diante, apenas como Pretorius.
35 Almanach de Lisboa, 1791, p. 445. De acordo com o seu processo de académico, existente na 
B.A.C.L., Pretorius foi eleito membro desta instituição em 21 de Junho de 1780.

http://.A.C.L
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– 1º Supplemento a memoria sobre o meyo Degráo de calor, que offerece, para se ajuntar a 
memoria sobre o mesmo assumpto, por Jac. Chrysost. Praetorius (Pretorius, 1781b).

– 2º Supplemento a memoria sobre o meyo Degráo de calor feito por Jacob Chrysostomo 
Praetorius. Lisboa 19. de Setembro de 1781 (Pretorius, 1781c).

– Experiencias feitas com hum termometro n’huma viagem para o Brasil, pelo S.nr Simão Pirez 
de Sardinha Socio da Academia das Sciencias de Lisboa, juntamente com as Resultas, que 
dellas se podem tirar. Por Jac. Chrysostomo Praetorius. Lisboa 31. do Julho de 1782
(Pretorius, 1782).

– Hydrorganica applicada. Primeira Parte que trata de moinhos. Por Jacob Chrysostomo 
Pratorius. Lisboa 21. de Julho de 1783 (Pretorius, 1783).

– Memoria sobre o methodo, para fazer hum termometro, que não só mostra os differentes 
gráos de calor, mas que descreve tambem a curva de todo o seu curso feito em hum mez e 
mais tempo, sobre hum papel, com huma precisão, a qual o mais exacto observador não 
pode chegar; e isso com hum mecanismo muito simples. Ideado, e lido na Assembleia 
publica da R. Acad. D. Sc. D. Lisboa, pelo Socio della, Jac. Chrysostomo Praetorius 4. do 
Julho de 1786 (Pretorius, 1786).

– Annotações e Observações ajuntadas às observações Meteorologicas feitas na Cidade de 
Rio de Janeiro nos Annos de 1783. 84. 85 pelo Sor.Bento Sanches Dorta (Pretorius, 1787).

- Memoria sobre o Barometro (Pretorius, s/data).

Da autoria de Pretorius, para além destes trabalhos, são conhecidos também os 

registos das observações meteorológicas que efectuou em Lisboa, nos anos de 1781 

a 1785 e 1793.

Apesar de só dispormos dos registos de Pretorius a partir do ano de 1781, há 

indícios de que o mesmo terá iniciado observações meteorológicas em Lisboa alguns 

anos antes, tudo o indica desde 1777, pois é o próprio que, referindo-se a 1782, diz: 

“Este anno comparado com os cinco antecedentes [relativamente ao conjunto dos quais 

apresenta valores médios do número de dias serenos e da quantidade total da chuva] parece 

ter sido muito irregular“ (Pretorius, 1783, p. 257). E a propósito de 1784: “[…] excede a 

todos os que se tem observado em Lisboa desde 1777, na quantidade da chuva” (Pretorius, 

1785, p. 271). Parecem igualmente legitimar esta ideia, dois outros dados. O primeiro 

é o facto de em Travels in Portugal through the provinces of Entre Douro e Minho, 

Beira, Estremadura, and Alem-Tejo in the years 1789 and 1790, obra do arquitecto 

James Murphy a que já nos referimos, a par de alguns registos meteorológicos 

relativos a 1781 e 178536, surgir também uma referência ao quantitativo anual de 

precipitação registado em Lisboa, em 1779. O segundo é a referência que Pretorius 

faz, num estudo datado de 1781, ao “meyo Degráo de Calor [valor da temperatura média 

anual] de Lisboa de 63 ate 63 ½ [na escala de Farenheit]37“, referindo tê-lo calculado pelo 

“Perfil de quatro annos” (Pretorius, 1781ª).

É de admitir, contudo, que observações, medições e apontamentos mais 

36 A concordância entre os valores que aparecem na obra do arquitecto inglês e os que são publicados 
por Pretorius nos Almanachs de Lisboa (ver à frente) é perfeita, pelo que os números que Murphy 
apresenta só podem ser os do meteorologista alemão.
37 Daniel Fahrenheit (1686-1736) – Físico alemão a quem se deve a definição, em 1709, da escala 
termométrica com o mesmo nome. Recorde-se que a escala centesimal só foi criada em 1742, pelo físico 
e astrónomo sueco Anders Celsius (1701-1744).
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sistemáticos só tenham sido iniciados por Pretorius a partir do ano de 1781, o que 

poderá, eventualmente, ser correlacionável com algum apoio logístico fornecido pela 

recém criada Academia das Ciências de Lisboa.

Depois de 1785, praticamente apenas são conhecidos os registos referentes às 

observações por ele efectuadas em Lisboa, no ano de 1793. Trata-se de um 

documento manuscrito de três páginas de texto com uma Taboada anexa “composta e 

calculada com exactidaõ”, oferecido pelo autor à Real Academia das Ciências, na sua 

Assembleia pública de 21 de Maio de 1794 e intitulado Memória sobre as observações 

meteorológicas do anno de 1793 feitas em Lisboa (Pretorius, 1794).

A existência destas observações permite pensar que Pretorius terá prosseguido 

em Lisboa, de forma contínua ou com interrupções, as suas medições meteorológicas 

entre os anos de 1785 e 1793. Não obstante, não há do facto absoluta certeza; as 

únicas indicações que poderão apontar nesse sentido são as que se colhem, por um 

lado, nas Gazetas de Lisboa38 onde, a propósito de assembleias públicas da 

Academia Real das Sciencias, se faz referência às “observações Meteorologicas“ de 

Pretorius, nos anos de 1791 e 1794 e, por outro, em duas referências do alemão, uma 

ao valor de precipitação do mês de Dezembro de 1792 e outra quando, aludindo ao 

ano de 1793, diz: “este anno he muito semelhante aos tres annos antecedentes, nos seus 

acontecimentos fisicos” (Pretorius, 1794, fl. 169).

Envolto em alguma incerteza está, também, o local exacto onde Pretorius 

procedeu às suas observações instrumentais. De acordo com o Almanach de Lisboa

do ano de 1782, que publica as observações de 1781, as mesmas terão, neste ano, 

sido feitas na “vizinhança do Real Palacio de N. S. das Necessidades” (fig. 3). Como o 

investigador alemão era sócio da Academia das Ciências e esta, entre a data da sua 

criação e o ano de 1792, esteve 

sediada naquele palácio, onde 

também funcionava o seu 

Gabinete de História Natural 

(Iria, 1986), é provável que 

fosse aí perto que Pretorius 

tivesse instalado o “parque de 

instrumentos” e realizado as 

suas observações meteoroló-

gicas. Ora, numa notícia 

publicada pela Gazeta de 

38 Suplemento ao nº 3, de 21 de Janeiro de 1792, p.n.n. e 2º suplemento ao nº 20, de 23 de Maio de 
1795, p.n.n.

Fig. 3. Palácio de Nossa Senhora das Necessidades.
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Lisboa a propósito do “calor taõ excessivo” que se fez sentir em Lisboa no dia 25 de 

Junho daquele ano, pode ler-se o seguinte: “A observação, que se publicou no 

supplemento passado, foi feita no sitio de Buenos-Aires com hum thermometro exacto; mas 

hum official muito intelligente fez no sitio da Torre da Polvora observações, com todas as 

precisas cautelas, e dellas resultou hum gráo de calor muito maior […]”39. O “official muito 

intelligente”, a que a gazeta se refere, presume-se, deverá ser Pretorius. Por outro 

lado, o facto de o alemão ter casado com a filha do director da Fábrica da Pólvora, 

Manuel Correia, e de ter assumido posteriormente o cargo de director daquela unidade 

industrial40 onde, inclusive, residiu (Peixoto e Ferreira, 1986; Afonso, 1996), parece 

conferir alguma consistência à hipótese de as observações meteorológicas 

instrumentais desenvolvidas por Pretorius, poderem ter sido realizadas junto à, ou 

inclusive, na própria Torre da Pólvora, situada nas vizinhanças do Palácio das 

Necessidades (fig. 4).

Falecido em 1798, de Pretorius terá dito Franzini41: ”a morte não [lhe] deu tempo 

de arranjar as suas observações para tirar delas o resultado que prometiam” (citado 

por Peixoto e Ferreira, 1986, p. 262).

39 Nº 27, de 4 de Julho de 1780, p.n.n.
40 Informação extraída do processo de académico de Jacob Chrysostomo Pretorius (B.A.C.L.).
41 Marino Miguel Franzini (1779-1861) foi militar, oficial de Marinha, Deputado liberal e Ministro das
Finanças. De espírito curioso e interessado pelos progressos científicos da época, a ele se deve o início 
das observações meteorológicas regulares, em Lisboa, a partir de 1816 (Nunes, 1988 e Alcoforado et al., 

Fig. 4. Planta da Freguesia do Senhor Jesus da Boa-Morte (de acordo com a 
remodelação paroquial de 1770). 
Localização do Palácio de Nª Sra. das Necessidades (1); da Torre da Pólvora 
(2) e da Real Fábrica da Pólvora de Alcântara (3). Extraída e adaptada de F. 
Santana (1976).

1

2

3
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D. Joaquim da Assumpção Velho

Joaquim da Assumpção Velho42 nasceu em 1753 e morreu em 1793. Cónego 

regrante de Santo Agostinho, em Santa Cruz de Coimbra, foi professor de Física e 

Matemática, no Real Colégio de Mafra, sendo depois transferido para o mosteiro de 

S.Vicente de Fora, em Lisboa43. Foi sócio livre da Academia Real das Ciências de 

Lisboa44, eleito em 2 de Outubro de 178045.

Velho foi responsável por observações meteorológicas instrumentais realizadas 

em Mafra, durante os anos de 1783 a 1787. Conforme o próprio no-lo diz, foi no Real 

Colégio de Mafra46 (fig. 5) que fez as suas observações meteorológicas e, referindo-se 

ao enquadramento do citado 

Colégio, faz a seguinte descrição: 

“[…] está situado 4 para 5. leguas a 

N.N.O de Lisboa: a sua elevação 

assima da superficie do mar he de 

500 para 600 pés47 […] os horizontes 

do N. e O são inteiramente livres, e 

descubertos, o do S. fica algum tanto 

embaraçado ao longe pela corda de 

montes, que acaba na Serra de 

Cintra: o de E. he o que fica mais 

cuberto por alguns montes visinhos.” 

(Velho, 1797b, p. 450).

Para além das observações meteorológicas instrumentais, Velho publicou nas 

Memórias de Matemática e Fízica da Academia das Ciências de Lisboa (t. I, p. 286-

304), um trabalho intitulado: “Observações Fizicas Por occazião de seis raios que em 

differentes annos, cahiraõ sobre o Real Edificio junto à Villa de Mafra” (Velho, 1797a). 

No Portugal. Diccionario Histórico, Chorographico […] (vol. I, p. 825), a propósito de 

Velho, lê-se o seguinte: “Dedicou-se ao estudo com tão entranhado amor, que a sua 

constituição pouco vigorosa, ressentiu-se do excesso de trabalho, e fêl-o succumbir, 

tendo apenas 40 annos de edade.”

1999).
42 Referido, daqui em diante, apenas como Velho.
43 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol.III, p. 582.
44 Almanach de Lisboa, 1791, p. 449.
45 Tal como consta no seu processo de académico, existente na B.A.C.L.
46 J.C.Pretorius (1786) apresenta os valores de Latitude e Longitude do Collegio Real de Mafra. Latitude: 
38º57’20’’; Longitude: 8º47’30’’. Esta informação surge também na Gazeta de Lisboa (2º suplemento ao nº 
4, de 28 de Janeiro de 1786, p.n.n.).
47 Pé (Sistema Francês, Pied de Roi ou Pé de Paris) = 324,83575mm (Marques, 2001) o que dá, 
aproximadamente, 162m a 195m de altitude. Curiosamente, Velho, num outro estudo, ao referir-se ao 
Convento de Mafra diz que “assenta n’um terreno mais alto que a superficie do mar 681 pés ” (Velho, 
1786; 1797a).

Fig. 5. Palácio Nacional de Mafra.

http://.A.C.L
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Henrique Schulze

Para além de Pretorius, também Henrique Schulze48, um outro alemão, procedeu 

a observações meteorológicas em 1789, em Lisboa. Fazendo igualmente parte do 

corpo de artilharia do Conde de Lippe, Henrique Schulze veio para Portugal em 1776, 

juntamente com Pretorius. Incorporado no exército português com o posto de primeiro-

tenente, passou depois a capitão de bombeiros (Ferreira, 1944). O registo manuscrito 

das observações que realizou em 1789 tem por título Observações Meteorológicas no 

Anno de 1789 por Henrique Schulze e é um documento de cinco páginas mais uma 

“Taboada” (Schulze, 1790). O local onde essas observações foram realizadas, 

conforme indicação que encabeça a referida “Taboada”, “[…] he da banda do Norte 

em Alcantara, elev. 6 brass49: sobre o Mar.”

Terão Schulze e Pretorius trabalhado em equipa e realizado as suas medições 

no mesmo local? Terão aqueles investigadores alemães utilizado os mesmos 

(modelos de) instrumentos? Nas observações que ofereceram à Academia de 

Ciências de Lisboa, relativas aos anos de 1789 e 1793, ambos incluem uma Taboada, 

com a síntese dos resultados que obtiveram. O modelo de tabela apresentado pelos 

dois é, na sua estrutura, organização e vocabulário, em tudo idêntico, o que faz supor 

que Schulze e Pretorius possam, efectivamente, ter trabalhado em equipa.

Para além de Pretorius e Schulze, sabe-se que outras pessoas haveria em 

Lisboa procedendo a observações meteorológicas instrumentais. No nº 27 da Gazeta 

de Lisboa, de 4 de Julho de 1780, há referência a uma “observação […] feita no sitio de 

Buenos-Aires com hum thermometro exacto” 50. E é o próprio Pretorius que, comentando o 

trabalho desenvolvido por Bento Sanches Dorta, no Brasil, dá conta, por um lado, do 

que parece ser uma inflação, naquela altura, do número de “meteorologistas” a realizar 

observações instrumentais e, por outro, do valor duvidoso da maior parte das mesmas: 
“Ajuntando o Sor. Dorta ainda isso a suas boas observações, elles naõ faltaraõ de ser 

brilhantes, e preferaveis a muitas outras, de que temos agora taõ immenso, pela mor parte bem 

excusado.” (Pretorius, 1787, fl.178).

2.2. Proveniência das séries meteorológicas

Os registos conhecidos das primeiras observações meteorológicas instrumentais 

realizadas em Portugal continental encontram-se dispersos por dois tipos de fontes: os 

Almanachs de Lisboa e as Memórias da Academia das Ciências de Lisboa.

48 Referido, daqui em diante, apenas como Schulze.
49 Uma braça corresponde a 220cm (Marques, 2001), o que dá uma altitude de 13.2 metros.
50 Existe em Lisboa uma artéria chamada precisamente Rua de Buenos Aires, localizada na Lapa, em 
situação de interflúvio e a uma altitude de cerca de 85m.



O CLIMA DO SUL DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

64

O Almanach de Lisboa (fig. 6) foi, de início, uma 

publicação ligada à Academia das Ciências de Lisboa, 

cuja edição e venda, por decisão dos seus sócios, foi 

entregue ao livreiro francês, residente na capital, João 

Baptista Reycend, seu editor e proprietário até ao ano 

de 1808 (Silva, 1858).

Exceptuando o ano de 1784, os Almanachs

saíram regular e anualmente de 1782 a 1800, todos 

impressos na Oficina da Academia51. No início do 

século XIX, começaram as falhas na sua publicação e 

a redacção dos números que são editados a partir de 

1808 não tem ligação com a Academia. A colecção 

dos Almanachs ditos da Academia incluía “[…] mappas 

e noticias […] sobre assumptos historicos, 

topographicos e estatisticos com relação ao comercio, 

economia, população e estabelecimentos de Portugal 

[…]” (Silva, 1858, vol.1, p. 45).

É nesta publicação que, nos números relativos aos anos de 1782, 1783, 1785 e 

1786, surge o “Extracto das observações meteorológicas feitas em Lisboa” por 

Pretorius em, respectivamente, 1781, 1782, 1783-1784 e 1785 (fig. 7)52.

Na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa existem, nas formas 

impressa e manuscrita, alguns assentamentos das primeiras observações 

meteorológicas instrumentais realizadas em Portugal. Trata-se, nuns casos, de 

documentos reunidos nas Memórias de Mathematica e Phisica da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa53, noutros, de estudos oferecidos à Academia pelos seus autores 

e integrados nas Memórias de Matemática que não tiveram lugar nas colecções. Deste 

modo, conhecem-se os registos meteorológicos realizados em Lisboa, no ano de 1789 

por Schulze (Schulze, 1790) e em 1793 por Pretorius (Pretorius, 1794), as 

observações de Velho realizadas em Mafra, entre 1783 e 1787 (Velho, 1787, 1797b, 

1797c, 1799ª e 1799b), e os resultados das medições feitas entre 1770 e 1784, em 

Lamego, por Veiga (1784).

Destes trabalhos, apenas os de Velho haveriam de ser publicados54; as 

observações de Pretorius, Schulze e Veiga foram por eles oferecidas à Academia, 

51 À excepção do número de 1782, que foi impresso na Officina Patriarchal.
52 Os Extractos das observações meteorológicas de Pretorius, publicados nos Almanachs de Lisboa, são, 
quer em termos gráficos, quer de discurso, comparáveis ao Extrait des Observations Météorologiques, 
faites à Bruxelles [...] par M. l’Abbé Chevalier, entre 1763 e 1773 (cf. Demarée, 1996).
53 O t.I tem apenas a designação de Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
54 Excepção feita às observações de 1787.

Fig. 6. Almanach de Lisboa. 
Página de rosto do número de 
1782 (extraída de Peixoto, 
1997).
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mas não chegaram a ser impressas.

2.3. Características das séries meteorológicas

Apresentam-se aqui algumas características das séries meteorológicas 

conhecidas, nomeadamente no que diz respeito aos elementos meteorológicos 

observados, à resolução temporal dos registos disponíveis, bem como ao modelo dos 

instrumentos meteorológicos utilizados e local da sua instalação. Inclui-se, ainda, 

informação relativa às unidades de medida então empregues e a alguns 

procedimentos técnicos dos nossos primeiros meteorologistas.

2.3.1 Elementos meteorológicos observados.

 As séries de Lisboa

Os registos das observações meteorológicas levadas a cabo por Pretorius, em 

Lisboa, nos anos de 1781 a 1785 e em 1793, e por Schulze, em 1789, incluem 

referências aos seguintes elementos meteorológicos: Temperatura; Precipitação 

(quantidade e número de dias); Pressão Atmosférica; Vento (direcção e velocidade); 

Nebulosidade e Humidade Atmosférica. São ainda apresentadas informações 

Fig. 7. Registo das observações meteorológicas de Pretorius dos anos de 1783 e 
1784, publicadas no Almanach de Lisboa, de 1785 (Pretorius, 1785, p. 267-268).
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relativamente a ocorrências diversas, como por exemplo, trovoadas, tempestades, 

dias de neve, etc.

No caso de Pretorius, os registos relativos aos anos de 1781 e 1782 são os que 

fornecem um menor volume de informação quantitativa. Esta reduz-se, quase 

exclusivamente, à apresentação de valores extremos (máximos e mínimos) assim

como dos totais anuais da quantidade de chuva e das médias de temperatura e de 

pressão atmosférica. Bem mais detalhados são os apontamentos referentes às 

observações de 1783, 1784 e 1785 e, muito particularmente, de 1793, ano 

relativamente ao qual dispomos do registo, em formato de tabela, de valores médios e 

totais, dos doze meses do ano55.

Também Schulze apresenta, em tabela de modelo idêntico, o resumo das 

observações que realizou em Lisboa, no ano de 1789.

É evidente que tanto os valores mensais como os anuais (médios ou totais), 

apresentados por Pretorius e Schulze, subentendem forçosamente a realização, por 

parte daqueles investigadores, de medições e leituras diárias: tanto um como outro 

indicam, por exemplo, quais os dias em que ocorreram os valores máximos e mínimos 

de temperatura ou em que se produziram trovoadas (Schulze, 1790 e Pretorius, 1794); 

no Extracto das observações de 1784, Pretorius (1785, p.274) apresenta os “[…] 12 

numeros, que representam o meio grao56 do calor de cada mez tirado da somma das 

observações [diárias]”. Trata-se, num caso e noutro, de indícios de que medições 

diárias foram realizadas por ambos. Contudo, essas séries de registos diários não 

foram ainda localizadas.

 A série de Mafra

Os registos meteorológicos efectuados por Velho em Mafra, nos anos de 1783 a 

178757, incluem referências aos seguintes elementos meteorológicos: pressão 

atmosférica, temperatura e precipitação, bem como observações relativas ao “estado 

do ceo” (nebulosidade) e à direcção e intensidade do vento. Há, ainda, alusões à 

ocorrência de fenómenos vários, casos de tempestades, trovoadas, queda de raios, 

etc. Velho apresenta o resultado das suas medições e observações em tabelas 

mensais (fig. 8) onde constam, para cada um dos dias do mês, registos referentes a 

55 A “taboada” a que já nos referimos.
56 Valor médio mensal.
57 Existe uma única lacuna, correspondente a todo o mês de Setembro de 1783. A sua justificação, 
segundo as próprias palavras de Velho, reside no facto de que “As observações [...] não puderão ser 
exactas, nem constantes” (Velho, 1797a, p. 467). Ainda assim, Velho descreve nalgumas linhas as 
características, bem como os factos meteorológicos mais relevantes daquele mês. Na nossa opinião, esta 
indicação parece ser reveladora do rigor e seriedade com que Velho terá desenvolvido o seu trabalho em 
Mafra e, assim, do grau de confiança que as suas observações e medições nos devem merecer.

http://...]
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três períodos. São dele as seguintes palavras: “Como estes instrumentos me ficão á maõ, 

os observo repetidas vezes, e marco sempre o maximo das differenças que ha nelles dentro 

dos três espaços, em que divido as observações. Tomo por manhã o espaço que vai desde o 

principio do Crepusculo até ao meio dia, por tarde do meio dia até o fim do Crepusculo, e por 

noite o resto do tempo” (Velho, 1797b, p.450).

O modelo de tabela adoptado por Velho apresenta algumas semelhanças com o 

utilizado pelo médico francês Maret no registo das suas observações meteorológicas 

efectuadas em Dijon (França), entre 1761 e 1785, no âmbito dos trabalhos 

desenvolvidos pela Société Royale de Médecine (Kington, 1988). A realização de 

leituras três vezes ao dia era prática comum entre aqueles que, nos finais do século 

XVIII, se dedicavam às observações meteorológicas; requerida aos seus 

correspondentes, tanto pela Société Royale de Médecine, como pela Societas 

Meteorologica Palatina (Kington, op. cit.), era seguida por muitos investigadores

europeus, tal o caso, por exemplo, do checo Frantisek Alois Mag que, no final dos

anos sessenta do século XVIII, levou a cabo observações meteorológicas na cidade 

de Telc (Brázdil et al., 2002).

Fig. 8. Tabela de registo das observações meteorológicas utilizada por Velho. Páginas 
relativas ao mês de Outubro de 1784 (Velho, 1797c, p. 494-495).



O CLIMA DO SUL DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

68

 A série de Lamego

Das observações meteorológicas instrumentais efectuadas em Lamego (1770-

1784) por Veiga são conhecidos os valores anuais (extremos, médios e totais) do 

Thermometro (Temperatura), do Barometro (Pressão Atmosférica) e do Pluviometro 

(Precipitação), os rumos dominantes do vento em cada um dos quinze anos do 

período em que decorreram as observações e o valor médio, para o conjunto do 

período 1770-1784, dos dias “serenos” (com céu limpo), “puramente nublados sem 

Sol” (céu completamente encoberto) e “em que houveraõ nuvens densas, e Sol 

interpolado”. Para além desta informação, maioritariamente contida em “Taboas”, 

Veiga apresenta ainda algumas informações quantitativas e qualitativas relativas a 

determinados anos, a alguns meses ou estações particulares ou mesmo a certos dias 

exteriores ou interiores à série 1770-1784 (Veiga, 1784).

A exemplo do que se disse relativamente a Pretorius e a Schulze, parece 

evidente que também Veiga terá procedido a observações diárias entre 1770 e 1784; 

nelas se terão baseado os valores anuais constantes da Memória que ofereceu à 

Academia das Ciências. Contudo, esses registos não terão sido apresentados e, até 

ao momento, não foi possível a sua localização.

2.3.2. Instrumentos Meteorológicos. Modelos utilizados e sua instalação

Não é muito abundante a informação acerca dos modelos e das características 

dos instrumentos utilizados nas primeiras observações meteorológicas realizadas em 

Portugal continental.

Veiga terá utilizado na medição da pressão atmosférica o modelo de barómetro 

criado por João Jacinto de Magalhães, pois a esse propósito diz o seguinte (1784, 

p.7): “[…] algumas delicadas circunstancias, que estou averiguando com o nosso grande 

Magalhães Inventor dos Barometros, de que me servi para tirar as ditas alturas […]”.

João Jacinto de Magalhães, a quem já nos referimos, mantinha um 

relacionamento privilegiado com os excelentes construtores londrinos de instrumentos 

científicos, de que Nairne é um exemplo, o que lhe permitiu conhecer as suas técnicas 

de fabrico (Thomaz, 1991). Entre os aparelhos que Magalhães projectou conta-se um 

novo modelo de barómetro, a que atribuiu o seu próprio nome (fig. 9 A). Na descrição 

que dele faz, diz: “j’ose donner mom nom au Barometre [...] parcequ’il semble réunir les 

avantages des meilleurs Barometres qu’on connoit actuellement, sans en avoir les defauts “58. 

58 Description et usages des nouveaux barometres […] avec un précis des barometres à grande échelle, 
et d’un météorographe constant (citado por Carvalho, 1996d, p. 242).
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Fig. 9. Gravuras do artigo sobre o novo barómetro (A) e pormenores do 
meteorógrafo (B) de João Jacinto de Magalhães (extraído de M.F. Thomaz, 
1991).

BA

Para além desse barómetro, deve-se também a Magalhães a criação de um novo 

modelo de termómetro. Referindo-se-lhe, chama-lhe “Thermometres de mon invention” 

e descreve-o em Essai sur la nouvelle théorie du feu élémentaire, e de la chaleur des 

corps: avec la description des nouveaux thermometres […] (citado por Carvalho, 

1996d).

Ainda a propósito do contributo de Magalhães para o desenvolvimento da 

meteorologia instrumental, uma referência às últimas páginas da obra que dedicou ao 

seu barómetro. Aí, Magalhães apresenta o projecto de um “météorographe constant” 

(fig. 9 B), isto é, dum dispositivo que indicaria, simultaneamente, num dado momento, 

todos os valores que os diversos instrumentos meteorológicos – barómetro, 

termómetro, anemómetro, pluviómetro e higrómetro – fornecem separadamente, 

dando-nos, num relance, informações sobre a situação total do estado atmosférico 

nesse instante (Carvalho, 1996d)59.

O modelo de barómetro utilizado por Velho, durante o ano de 1783, terá sido 

também o inventado por Magalhães60: “O Barometro de que uso he feito em Londres pelo 

grande Artista Monsieur Nairne debaixo da direcção do nosso Portuguez J. H[yacinto] de 

Magalhães, com todas as correcções, e addições com que este grande sabio tem aperfeiçoado 

este instrumento. A divisão da sua escalla he do pé de Rei Francez.” (Velho, 1797b, p. 450).

59 Cf. Thomaz, 1991.
60 Também Bento Sanches Dorta, nas observações meteorológicas que realizou no Brasil, utilizou o novo 
barómetro de J. J. de Magalhães (Dorta, 1799a).
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No(s) ano(s) seguinte(s), sem que se conheça a razão da alteração, Velho ter-

se-á servido de um outro modelo: “O Barometro, de que usei este anno [1784], he simples, 

e feito á minha vista com todo o cuidado, e empenho de lhe dar a maior perfeição possivel: o 

azouge foi perfeitamente depurado, e depois bem fervido dentro do tubo: este tubo leva libra, e 

meia [680.4 gramas] de azouge, e tem de diametro 4 linhas [9mm]: o reservatorio he quadrado, 

e tem 75 linhas [16.9cm] de lado, o que faz huma superficie de 5625 linhas quadradas 

[285.6cm2], ficando a razão das superficies do azouge no reservatorio, e tubo: : 468:1. donde 

he preciso que o azougue suba, ou desça no tubo o espaço de 3 pollegadas, 10 linhas, 8 

decimos [10.6cm] para que a differença na superficie do azouge no reservatorio seja de 1 

decimo de linha [0.23mm]. Este Barometro anda constantemente mais alto huma linha 

[2.256mm], que o de Monsieur Nairne, de que usei o anno passado.” (Velho, 1797c, p. 475). 

Esta é a única indicação conhecida relativa a uma alteração no modelo de um 

instrumento. Tudo leva a crer, no caso particular das observações realizadas por 

Velho, em Mafra, que os aparelhos empregues se mantiveram os mesmos ao longo do 

tempo uma vez que os registos das observações nos anos de 1785-1787 se iniciam 

sempre da seguinte forma (Velho, 1799ª, p. 105; 1799b, p. 132 e 1787, fl. 1): “As 

presentes Observações foraõ feitas com os mesmos Instrumentos, e do mesmo modo, que as 

do anno precedente”. Ainda relativamente aos instrumentos utilizados nas observações 

em Mafra, existe uma referência ao termómetro bem como uma descrição do 

“pluvimetro”:

“O thermometro he igualmente feito em Londres pelo mesmo Artistas61: he de azouge, e 

feito segundo os principios de Monsieur Reaumur; mas com a escalla de Monsieur Fahrenheit 

[…] O Pluvimetro consta de quasi hum funil de folha de chumbo de 6 pol. de diametro na bocca 

[16.2cm], que apara a chuva: acaba n’hum canudo da mesma folha, que vem passar dentro de 

huma janela, ahi despeja a agua n’hum vaso tambem de chumbo cylindrico, e de igual diametro 

ao da bocca do funil, que está fóra: neste vaso anda boiando hum corpo ligeiro com huma 

haste no seu centro; esta haste, atravessando a tampa do mesmo vaso, vem marcar a 

elevação da agua em huma regoa graduada segundo as divisões do pé de Rei Francez.” 

(Velho, 1797b, p. 450).

Balbi (1822, t.1, p. 109), referindo-se às observações de Velho, diz: “[…] ont été 

faites avec beaucoup de soin et avec de bons instrumens (sic).”

Relativamente ao equipamento meteorológico empregue por Pretorius e Schulze 

nas suas observações instrumentais realizadas em Lisboa, tudo se desconhece. No 

entanto, sabe-se que Pretorius, para além de ter apresentado à Academia das 

Ciências, em 1781, um modelo de termómetro náutico da sua autoria (Pretorius, 

1782), ofereceu àquela instituição alguns outros estudos sobre instrumentos 

meteorológicos. Um deles diz respeito à construção de um termómetro “[…] que não só 

61 Referência a Nairne e a Magalhães.
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mostra os differentes gráos de calor, mas que descreve tambem a curva de todo o seu curso 

feito em hum mez e mais tempo, sobre hum papel, com huma precisão, à qual o mais exacto 

observador não pode chegar; e isso com hum mecanismo muito simples” (Pretorius, 1786, 

fl.228). Trata-se, pela descrição e pelos desenhos que acompanham o texto, de um 

modelo de termógrafo, com as escalas termométricas de Fahrenheit e de Reáumur62 e 

em relação ao qual, entre várias considerações, o seu autor diz: “Naõ he pequena a 

vantagem, que o Observador se pode affastar por largo tempo do seu instrumento e em 

voltando, acha todo fielmente anotado […] sem precisar mais que de lhe administrar outro 

Papel, depois de acabada a sua revolução.” (Pretorius, 1786, fl. 229). Terá o investigador 

alemão chegado a construir o aparelho, tê-lo-á utilizado nas suas observações em 

Lisboa?

Dois outros trabalhos oferecidos à Academia das Ciências de Lisboa por 

Pretorius, e que revelam o seu interesse e preocupação pelas questões ligadas à 

construção de instrumentos meteorológicos, são: Memória sobre o Barómetro (s/ data) 

e um estudo intitulado Hydroganica Aplicada , datado de 1783. Neste, o autor 

apresenta vários modelos de moinhos, um dos quais de movimento horizontal em que 

“[…] no cabo dos quatro rayos horizontaes se applicaõ corpos concavos em forma conica ou 

prismatica” (Pretorius, 1783, fl. 240). Pela descrição e desenhos complementares 

estamos perante um instrumento de características semelhantes às do actual 

anemómetro de conchas. Terá Pretorius utilizado esse modelo nas medições da 

velocidade do vento? De novo a pergunta fica sem resposta.

Quanto à localização dos instrumentos meteorológicos utilizados, são 

conhecidas duas alusões. Uma é feita por Velho relativamente ao termómetro; dele 

diz: “Está perennemente exposto ao ar livre fora de huma janella do meu gabinete para a parte 

do Norte” (Velho, 1797b, p. 450). Depois da habitual instalação dos termómetros no 

interior dos edifícios63, prática aliás recomendada pela própria Royal Society de 

Londres (Camuffo e Enzi, 1995a), a colocação dos termómetros no exterior passou a 

ser prática corrente entre os meteorologistas da época, no sentido de se obterem 

valores de temperatura mais representativos e comparáveis (Kington, 1988).

A outra informação vem, de novo, de Pretorius que, falando do seu termógrafo, 

refere que o aparelho se encontra “dentro de uma caixa de Folia de Flandres vernisada” e 

que “se pode arrumar diante de huma janella da banda do norte, ou enteiramente fora da 

Casa, num lugar, aonde há livre passagem do vento, guardando a contra o Sol, por meyo de 

algumas taboas, postas em alguma distancia della.” (Pretorius, 1786, fl. 232-232vº). Dos 

62 René Réaumur (1683-1757) – Físico naturalista francês que construiu um termómetro de álcool, para o 
qual utilizou a escala de 0 a 80º (c. 1730).
63 Recorde-se, a título de exemplo, que os registos de temperatura efectuados por Giovanni e Francesco 
Poleni, em Pádua (1725-1769), foram obtidos com termómetros instalados no interior de edifícios 
(Camuffo e Zardini, 1997).
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dois procedimentos, qual terá sido o adoptado por Pretorius?

2.3.3. Unidades de medida e procedimentos empregues

Existe uniformidade no respeitante às unidades de medida utilizadas por Veiga, 

Pretorius, Schulze e Velho.

Relativamente à temperatura64, todos a expressam em graus Fahrenheit, 

apresentando Pretorius, por vezes, também a correspondência em graus Réaumur65. 

Falando precisamente deste parâmetro, é interessante o aviso deixado por Pretorius 

(1785, p. 275) quando diz: “[…] nas maiores alturas de Lisboa sempre haverá 2 gráos de 

calor menos do que embaixo, e menos ainda sendo o lugar exposto ao vento Norte”. Esta 

chamada de atenção poderá indiciar, por um lado, que as suas medições 

meteorológicas estariam, de facto, a ser feitas numa área baixa e abrigada dos ventos 

dominantes, como é o espaço em que se erguia a Torre da Pólvora e, por outro, como 

já se referiu, que existiriam outras pessoas a realizar observações meteorológicas 

noutros pontos de Lisboa.

Uma outra observação deixada por Pretorius (1781ª) relativamente à variação 

dos valores da temperatura com a altitude é a seguinte: “Falando na media [da 

temperatura] de hum lugar, se intende, que seja huma planicie pouco elevada sobre a 

superficie do mar; Por cada 16. até 20. brassas, ou 1 ½ linha da cahida do Barometro, se 

podera descontar 1. degraó de Farenheit […]”. Ou seja, por aproximadamente cada 40 

metros a mais de altitude, dever-se-ia, de acordo com Pretorius, descontar 0.56ºC, o 

que corresponderia a um gradiente térmico vertical de cerca de 1.4ºC/100m, muito 

superior ao valor médio admitido actualmente para a baixa atmosfera (0.65ºC/100m).

Os valores da pressão atmosférica66 e da precipitação são expressos, por todos 

os autores, em unidades do Sistema Francês: Polegada=27.069646mm; 

Linha=2.2558039mm; Décima=0.2255803mm.

Pretorius (1785, p. 275), a exemplo do que faz relativamente à temperatura, 

alude ao cuidado a ter relativamente à leitura dos valores da pressão: “[…] quem mora

mais alto deve no nosso clima descontar huma linha por 73 pés [cerca de 24m] sobre a 

superfície do mar, para notar no Instrumento a verdadeira media que determina as 

observações”. Este valor proposto por Pretorius é muito próximo daquele que resulta da 

64 Referida pelo termo calor.
65 Bento Sanchez Dorta em Descripçaõ do Thermómetro, e reduçaõ da sua escala (Dorta, s/data, fl. 25) 
diz o seguinte, referindo-se a estas duas graduações: “Muitos Fisicos, e principalmente os Franceses 
fazem uso do thermometro graduado pelo methodo de Reaumur, porem o methodo de Fahrenheit, he 
mais exacto, e ha muito tempo que he adoptado pelos Fisicos Ingleses, e outros muitos Sabios seguem o 
seu exemplo.” O mesmo Bento Sanchez Dorta (op. cit.) propunha as seguintes expressões para a 
conversão de ºF em ºR (ºF-32):2,25 e de ºR em ºF (ºR.2,25)+32.
66 Referida como “altura do barómetro”.
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aplicação da taxa de redução da pressão atmosférica com a altitude actualmente 

admitida, ou seja, 1 hPa por cada 8.5m, o que corresponde a 2.1mm Hg por cada 24m 

(Retallack, 1979).

Quanto à unidade de medida da humidade atmosférica, a única informação 

disponível, de resto pouco esclarecedora, provém de Pretorius e de Schulze que terão 

utilizado o “método de Mr Lambert”67, ou seja, o “Hygrometro dividido em 24 partes ou 

gráos” (Pretorius, 1782, 1794 e Schulze, 1790). No final do século XVIII, embora 

fossem já frequentes as leituras de humidade do ar, o instrumento ainda não tinha sido 

aperfeiçoado, a escala permanecia pouco clara (Kington, 1988) e as descrições dos 

higrómetros utilizados eram escassas (Brázdil et al., 2002). A este respeito, diz 

Barbosa (1797, p. 282)68, num estudo publicado pela Academia das Ciências de 

Lisboa com o título Observações sobre um Hygrometro Vegetal69: “Da falta de hum bom 

hygrometro tem nascido não se ter adiantado a Fisica Meteorologica, a respeito dos effeitos 

que produz hum agente tão universal, e activo, como he a humidade do ar, cujo conhecimento 

interessa não só a nossa curiosidade, mas também a nossa economia e saude.”

Relativamente a Velho, embora não forneça indicações acerca do modo como 

procedia à avaliação do estado higrométrico da atmosfera, utiliza por vezes termos e 

expressões como “húmido”; “grande humidade”; “N.E. muit. Sec.”, etc.

No respeitante ao vento, Velho marcava a sua direcção servindo-se do 

movimento das nuvens ou de algum fumo das chaminés (Velho, 1797b, p.450). Tal 

procedimento permitia-lhe, não raro, anotações acerca da direcção do vento “junto a 

terra” e em altitude. São exemplo, os registos dos dias 23 de Fevereiro de 1784 

(Velho, 1797c, p. 479) e de 30 de Setembro de 1785 (Velho, 1799ª, p. 123), ambos 

relativos ao período da manhã. Trata-se de uma metodologia semelhante, por 

exemplo, à empregue por Louis Morin nas suas observações realizadas em Paris, 

entre 1665 e 1713 (Pfister e Bareiss, 1994) e, também, por Thomas Barker que, nas 

observações instrumentais realizadas em Lyndon Hall (Ilhas Britânicas), entre 1748 e 

1763, já tinha, igualmente, dado passos no estudo do fluxo do vento em altitude, 

servindo-se da direcção e velocidade das nuvens (Kington, 1988).

67 Dever-se-á tratar de Jean Henri Lambert (1728-1777). Autodidacta, sócio da Academia de Ciências de 
Berlim, deixou inúmeros e importantes escritos nos domínios da Filosofia, Astronomia, Física e 
Matemática. Interessou-se também pela medição da humidade do ar (http://www.math.univ-
mulhouse.fr/Pi/Lambert.html).
68 António Soares Barbosa (1734-1801), presbítero secular e bacharel formado em cânones pela 
Universidade de Coimbra. Foi despachado para a primeira cadeira da Faculdade de Filosofia na ocasião 
da reforma da Universidade em 1772, mandando o Marquês de Pombal conferir-lhe o grau de Doutor para 
ficar incorporado na mesma Faculdade (Silva, vol.1 e 8).
69 De acordo com o seu autor, o higrómetro vegetal seria feito de praganas de Geranio Moschatum e 
Malacoides que, ainda segundo Barbosa (1797, p. 275) “[…] são huns verdadeiros hygroscopos, isto he, 
huns indicadores geraes de haver alguma mudança na quantidade de humidade.”
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Quanto à intensidade do vento, os registos de Mafra parecem apontar para o 

emprego por Velho de cinco classes: 1. sem adjectivação; 2. muito br.(ando)70. 3. 

br.(ando); 4. rijo e 5. muito rijo. Estas duas últimas classes surgem também, numa 

variante denunciadora de condições mais severas, com a designação: rijo de 

temp.(estade) e muito rijo de temp.(estade). Não há nos assentamentos de Velho, 

contudo, qualquer indicação que permita pensar-se ter realizado observações 

quantitativas da velocidade do vento. Já Pretorius e Schulze terão procedido à 

medição daquele parâmetro, expressando-o em várias unidades: palmos por segundo 

(Pretorius, 1782); pés e polegadas por segundo (Pretorius, 1783) e braças por 

segundo (Pretorius, 1783, Schulze, 1790).

No que se refere à descrição da nebulosidade (estado do Ceo), Velho faz uso de 

uma “paleta” bastante diversificada de qualificativos que, dado o modelo de tabela 

utilizado e a largura das colunas, surgem quase sempre na forma abreviada. 

Apresentam-se de seguida alguns exemplos:

“ceo cl. E lind.” (céu claro e lindo); “ceo cl.” (céu claro); “ceo enevoad.” (céu 

enevoado); “alg. Nuv. Solt.” (algumas nuvens soltas); “ceo cub.” (céu coberto); “nuv. M. 

rar.” (nuvens muito raras); “nuv. Rar.” (nuvens raras); “nuv. Alt.” (nuvens altas); “alg. 

Nuv. Car.” (algumas nuvens carregadas); “nuv. Car.” (nuvens carregadas); “nuv. Muit. 

Car.” (nuvens muito carregadas); “nev. Esp.” (nevoeiro espesso), etc.

Pretorius e Schulze utilizam três classes para descrever a Nebulosidade: a. “céo

sereno ou com poucas nuvens e leves” (céu limpo); b. “céo com nuvens densas mas 

espalhadas” (céu meio encoberto) e c. “céo toldado e fechado inteiramente com 

nuvens” (céu encoberto). Esta classificação é também a utilizada por Veiga (1784).

No Quadro II resumem-se esquematicamente as características essenciais das 

quatro séries meteorológicas.

70 Nunca a palavra “brando” aparece por extenso nas tabelas. Julgamos, no entanto, não estar errados na 
suposição, uma vez que era um termo vulgar na avaliação da intensidade do vento. O próprio Velho o 
utiliza na caracterização da primeira quinzena do mês de Setembro de 1783 (Velho, 1797b, p. 467) e 
também quando se refere ao estado da atmosfera em que realizou a observação do eclipse total da Lua 
em 10 de Setembro de 1783: “O Ceo claro e limpo ao principio da noite prometia huma observaçaõ
desembaraçada e seguida; mas hum vento brando de S.O. espalhou pelo Ceo algumas nevoas altas e, 
nuvens espessas […]“ (Velho, 1799c, p. 512). Também encontramos o termo, por exemplo, em Alvarenga 
(1740), quando fala do “brando norte”.
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1. A Informação Qualitativa

1.1. Verificação da Qualidade da Informação

Em virtude da carga de subjectividade que impregna o tipo de informação 

utilizada, impõem-se especiais precauções na sua utilização e particulares cuidados 

nas conclusões que dela se possam extrair. Assim, são apresentados de seguida 

alguns procedimentos, desenvolvidos no sentido de apreciar a credibilidade e, 

consequentemente, o valor das notícias disponíveis.

1.1.1. O cruzamento de fontes

No conjunto da informação recolhida são largamente maioritárias as notícias de 

conteúdo meteorológico que se baseiam numa única fonte (76.2% do total). Contudo, 

dada a utilização de uma relativa diversidade de géneros documentais, não são raros 

os exemplos em que a descrição de situações e condições atmosféricas é 

testemunhada por mais que uma fonte. Efectivamente, corresponde a 17.4% do total o 

número de ocorrências meteorológicas que se apoiam em 2 fontes e a 6.4% aquelas 

que surgem mencionadas em 3 ou mais registos. Há, ainda, alguns acontecimentos 

que aparecem referidos em 6, 7 e 8 fontes.

Vejam-se os seguintes três exemplos:

- 3 Fontes: Seca no Alentejo entre Janeiro e a primeira metade de Abril de 1734, 

apenas interrompida por curtos episódios de chuva. Em Évora, à falta de chuva de 

Março associou-se um tempo anormalmente quente para a época e durante aquele 

mês e o de Abril sucederam-se as cerimónias litúrgicas Pro Pluvia.

- 8 Fontes: Nos primeiros dias do mês de Dezembro de 1739, o mau tempo 

(ventos fortes, intensas depois de continuadas chuvas e inundações), assolou grande 

parte do território de Portugal continental desde Braga a Cuba, no Baixo-Alentejo, 

passando por Coimbra, Santarém, Lisboa e Évora).

- 4 Fontes: Primavera de 1757: A seca fustigou parte do país. Em Santarém, 

Lisboa, Évora e também no Baixo-Alentejo realizaram-se diversos actos litúrgicos para 

pedir a chuva.

Sempre que a possibilidade de confrontar notícias se apresentou, permitiu-nos 

verificar da existência ou não de contradições e, assim, proceder a uma triagem da 
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informação, com exclusão dos elementos não coincidentes. Um exemplo deste tipo de 

procedimento foi o adoptado para 1706, em virtude de as duas fontes disponíveis para 

aquele ano (Almeida, 1948 e Silva, 1731) não serem concordantes relativamente à 

ocorrência de precipitação nos meses de Março e Abril.

Dos 23.8% de informação suportada por mais que uma fonte, o total de casos 

em que se detectaram contradições ou em que, por falta de clareza dos textos, se 

decidiu pela sua não utilização, é perfeitamente insignificante (0.2%).

1.1.2. As notícias de preces públicas Pro Pluvia e Pro Serenitate. Seu 

significado climatológico

Conforme já foi referido, ainda que, comparativamente a Espanha, tivessem 

constituído um fenómeno menos expressivo, é conhecido um significativo número de 

notícias relativas à realização de cerimónias de preces Pro Pluvia e Pro Serenitate no 

território de Portugal continental, no decurso do século XVIII. É a síntese da 

informação encontrada que de seguida se apresenta.

No Sul de Portugal, as notícias relativas à realização de preces Pro Serenitate

são muito menos abundantes (cerca de 18% do total) que as que dão conta de preces 

Pro Pluvia (cerca de 82%)71. Relativamente aos meses de ocorrência destas 

cerimónias litúrgicas (fig. 10), verifica-se que ambas aconteciam maioritariamente no 

final do Inverno, início da 

Primavera72, com uma 

frequência máxima de preces 

Pro Serenitate no mês de 

Março (cerca de 6.5%). As 

preces Pro Pluvia registam 

uma ocorrência máxima no 

mês de Abril (34% do total)73. 

A pesquisa de fontes, que 

deverá continuar, poderá 

ajudar a confirmar se esta 

71 No século XVIII, no Entre Douro e Minho e, em particular, nas vizinhanças de Braga, a situação é 
distinta; as notícias de preces Pro Serenitate são, ali, mais abundantes do que as que testemunham a 
realização de cerimónias Pro Pluvia, respectivamente, 64.7% e 35.3% (Marques, 2001/02).
72 Neste aspecto, a situação no Entre Douro e Minho é, também, distinta da verificada no Sul do país: 
perto de 65% das cerimónias Pro Pluvia e Pro Serenitate recenseadas por Marques (2001/02) ocorreram 
no trimestre de Verão, início do Outono.
73 Também durante o século XX (1931-1992), mais de 85% das cerimónias litúrgicas Pro Pluvia realizadas 
em Évora tiveram lugar entre o final do Inverno e o início da Primavera.

Fig. 10. Frequência de ocorrência, por mês, de 
cerimónias litúrgicas Pro Pluvia e Pro Serenitate, no 
Sul de Portugal, no século XVIII.
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maior frequência, no Sul do país, das preces “pela chuva” durante os meses de 

Fevereiro a Abril é, efectivamente, o reflexo de uma climatologia mais adversa e, em 

concreto, de situações de seca mais intensas e gravosas durante os meses de 

Inverno.

A figura 11 A e B, para além de confirmar a reduzida expressão, no Sul de 

Portugal, dos rituais litúrgicos Pro Serenitate, permite, ainda, constatar a maior 

dispersão espacial das manifestações Pro Pluvia. Enquanto se conhecem apenas 

cinco locais em que tiveram lugar preces “pela serenidade do tempo”, o número 

daqueles em que se sabe terem ocorrido actos religiosos “pela chuva” ascende a vinte 

e um, a maioria dos quais localizados a sul do Tejo. Em Lisboa, Évora e Santarém, o 

número de meses em que se conhece a ocorrência de manifestações litúrgicas com 

aquele propósito é de, respectivamente, 13, 10 e 6. Pelo maior número de notícias, 

são praticamente os três únicos locais cuja informação recolhida permite alguns 

comentários acerca dos procedimentos institucionais conducentes à realização das

cerimónias de preces Pro Pluvia em Portugal, bem como deduzir da severidade da 

seca em função das características das cerimónias e, em concreto, das imagens ou 

relíquias saídas em procissão.

Fig. 11. (A) ● Localiza��o de cerim�nias lit�rgicas Pro Pluvia em Portugal, no 
s�culo XVIII; (B) ○ idem, Pro Serenitate.
1.Coimbra; 2.Sertã; 3.Leiria; 4.Sardoal; 5.Abrantes; 6.Castelo de Vide; 7.Portalegre; 
8.Santarém; 9.Monforte; 10.Alenquer; 11.Elvas; 12.Loures; 13.Sintra; 14.Lisboa; 15.Cascais; 
16.Aldeia Galega (Montijo); 17.Évora; 18.Alvito; 19.Cuba; 20.Beja; 21.Almodôvar; 22.Braga e 
23.Alpiarça.
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Assim, mais de 85% das notícias apontam no sentido de serem as entidades 

eclesiásticas que autorizavam a realização daqueles rituais. Para além das referências 

explícitas ao Cabido (principalmente em Évora) e à figura de Bispos, Arcebispos e, 

inclusive, do Cardeal Patriarca (em Lisboa e também em Santarém), o papel 

destacado da Igreja no desencadear deste tipo de ritual parece inquestionável se 

atendermos à força das formas verbais utilizadas para caracterizar o seu envolvimento 

(“Ordenar”; “Autorizar”; “Instituir”; “Determinar”) e a expressões como “Por iniciativa 

de…” ou “Por decisão de…”. Todavia, a importância chave das autoridades 

eclesiásticas neste processo, não significa que a iniciativa de realização de rituais Pro 

Pluvia ou Pro Serenitate partisse invariável ou forçosamente da Igreja. A pesquisa de 

fontes deu a conhecer alguns casos (dois relativos a Santarém, em 173674 e 173875, 

um a Loures, em 174776 e um terceiro a Monforte, em 175077), que confirmam que a 

decisão das autoridades religiosas pela realização de actos litúrgicos “pela chuva” ou 

“pela serenidade do tempo” podia ter origem, a exemplo do que acontecia em 

Espanha, em pedidos endereçados, face à inclemência do tempo, pelas autoridades 

civis, por exemplo os Senados das Câmaras78, ou pelo próprio povo, em particular os 

lavradores.

Na Catalunha, conforme já referido, foi possível a hierarquização das secas, de 

acordo com as características e a maior ou menor complexidade da logística das 

próprias cerimónias de rogativas Pro Pluvia. Em Portugal, o volume e as 

características da informação disponível tal não permitem. Contudo, em Santarém e 

em Évora, realizavam-se tradicionalmente duas procissões que, de acordo com várias 

fontes, devido à logística pesada e aos elevados custos envolvidos, tinham lugar 

apenas em circunstâncias de grande calamidade meteorológica. Em Santarém, 

tratava-se da procissão da “Sagrada Partícula” ou do “Santíssimo Milagre”, que se 

encontra na Igreja de Santo Estêvão79. Na cidade de Évora era a procissão da 

Imagem do Senhor Jesus dos Passos da Casa dos Ossos que, de acordo com a 

tradição, saía da sua capela, na Igreja de São Francisco, e era levada pelas ruas 

daquela cidade até à Igreja do Calvário, onde ficava exposta à adoração dos crentes, 

74 B.P.E., cod. CIII/2-5, Memorias para a Historia Scalabitana […], fl. 90 vº.
75 Gazeta de Lisboa, nº 9, de 27 de Fevereiro de 1738, p. 107-108.
76 Gazeta de Lisboa, nº 52, de 26 de Dezembro de 1747, p. 1032.
77 Gazeta de Lisboa, suplemento ao nº 18, de 7 de Maio de 1750, p. 359-360.
78 Em Évora, durante o século XIX, contrariamente ao que a investigação trouxe à luz relativamente ao 
século XVIII, são várias as notícias que dão testemunho da resolução e do requerimento feito ao Cabido 
pela Câmara Municipal daquela cidade, a pedido do povo e dos lavradores, no sentido da realização de 
preces Pro Pluvia, por exemplo em 1824 e em 1863, e Pro Serenitate, em 1856 (A.C.S.E., CEC, livros de 
Acordos do Cabido da Sé de Évora).
79 Hóstia Consagrada que, desde meados do século XIII, se conserva incorruptível e tem sido ao longo 
dos tempos alvo de grandes manifestações de fé.
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geralmente até as condições atmosféricas evoluírem num sentido favorável80. Estas 

procissões constituíam momentos verdadeiramente ímpares na vida dos moradores 

daquelas duas cidades e seus arredores, contando habitualmente, segundo várias 

descrições, com a participação de enormes cortejos em que se integravam, para além 

de representantes do clero secular, inúmeras irmandades e congregações religiosas, 

pessoas de todos os ofícios e estratos sociais, desde a alta nobreza ao povo.

No Quadro III apresenta-se uma listagem das imagens de santos e das relíquias 

que, em Portugal, durante o século XVIII saíam em procissões Pro Pluvia e Pro 

Serenitate.

Quanto a quem suportava as despesas destas cerimónias, foi encontrada muito 

pouca informação. As únicas duas referências reportam-se a Évora. Uma diz respeito 

à procissão da Imagem do Senhor Jesus dos Passos da Casa dos Ossos, realizada 

em Abril de 1734, por ocasião de uma grande seca. Acerca dela é dito “[...] que na 

sahida de hum tam grande Principe como Rey da gloria, hera percizo fazerce muyta despeza

[...]”81, ficando esta a cargo da Ordem Terceira de S. Francisco. Ainda acerca desta 

procissão é referido o seguinte, relativamente ao envolvimento da Câmara Municipal 

de Évora: “[…] por obzequio do Senhor dos Passos mandarão os senhores da Camara 

empenhados tambem nestas piadozas preces, expedir, e varrer alguns dias todas as ruas por 

honde havia passar a Porcição […]”82. A outra referência é relativa à procissão de preces 

“pela chuva”, realizada à igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Maio de 1775, 

pela iniciativa do Cabido de Évora. Dela se diz que “Toda a dispesa, assim de Sera como 

de tudo o mais que se dispendeo tudo foi a custa da Fabrica na forma do Custume em 

Semilhantes acssoens […]”83.

Partindo do princípio que a decisão de ordenar ou de autorizar a realização 

destas manifestações era tomada pelas autoridades eclesiásticas apenas em 

situações de seca prolongada ou de chuvas persistentes, poderemos ver nas notícias 

destas práticas litúrgicas um elemento válido para a reconstituição da variabilidade da 

precipitação em Portugal continental, no século XVIII e, no caso concreto das 

cerimónias que envolviam uma logística e encargos financeiros mais pesados, um 

indicador da ocorrência de anos ou períodos extremos, isto é, muito secos ou muito 

húmidos.

80 O último ano em que esta procissão se realizou com o propósito de implorar a “bênção da chuva” foi em 
1981, na sequência de um dos invernos mais secos do século XX, no Alentejo e, de um modo geral, em 
todo o país.
81 B.P.E., cod. CV/1-9 d., Livro da despeza da sãchristia […], p. 51.
82 Ibid., p. 59.
83 A.C.S.E., CEC 14-X, Assentos do Cabido, livro 38 (1762-1781), fl. 192 e 192 vº.

http://[...]
http://[...]
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Quadro III - Imagens e Relíquias saídas em procissões Pro Pluvia e Pro Serenitate
(Portugal – século XVIII)

Local Imagem / Relíquia

Braga Cristo Crucificado e Santa Maria Madalena com o Santo Lenho
Senhor da Agonia

Sertã Senhor Crucificado
Senhora do Olival (ou Senhora dos Remédios)

Leiria Relíquia do Leite da Virgem

Abrantes Senhora da Piedade
Senhor dos Aflitos

Castelo de Vide Senhora da Conceição
Portalegre Santa Rita

Santarém
Santíssimo Milagre
Senhor Crucificado
Senhora da Câmara
Senhora da Conceição, São Francisco e Santo António

Monforte Senhor Jesus dos Passos
Senhora dos Prazeres

Alenquer Senhora da Redonda

Elvas Senhora do Monte do Carmo
Senhora do Rosário

Lisboa

São Francisco de Paula
São Vicente Ferrer e Senhora do Rosário
Senhora do Monte do Carmo
Senhora do Patrocínio
Senhora da Piedade
Senhora do Livramento
Senhora do Vale
Senhor Jesus dos Passos da Graça
Senhor Preso à Coluna

Cascais Senhora da Conceição de Porto Seguro
Aldeia Galega (Montijo) Senhora da Atalaia

Évora

Relíquia do Santo Espinho
Senhor Crucificado
Senhor dos Padecentes
Senhor Jesus dos Passos da Casa dos Ossos
Senhor dos Terços
Senhora da Cabeça
Senhora da Encarnação
Senhora dos Remédios

Alvito Senhor Jesus dos Aflitos

Cuba São João Baptista
São Luís

Beja Relíquia de S. Sezinando
Senhora do Carmo

Almodôvar Senhor Jesus dos Passos

No sentido de se testar a validade desta hipótese, analisou-se a relação 

existente, no decurso do século XX, entre a realização de manifestações litúrgicas Pro 
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Pluvia e Pro Serenitate em 

Évora, e a variabilidade da 

precipitação no Alentejo, uma 

vez que em Portugal, e em 

particular naquela região, a 

mentalidade atrás descrita (v. 

p. 42-43) persistia ainda 

durante o século passado, 

materializada na realização de 

práticas litúrgicas que, até há 

bem pouco tempo, estavam 

ainda consignadas no Ritual 

Romano, tit. IX, cap. VII, no 

fim do Missal entre as 

Orationes Diversae (fig. 12).

Uma pesquisa sobre a 

realização de manifestações 

litúrgicas Pro Pluvia e Pro 

Serenitate em Évora foi 

tentada através do jornal eborense A Defesa, publicado desde 1923 e actualmente de 

tiragem semanal84. Cobrindo todo o período de 1931 a 1992, este jornal, que desde 

sempre manteve uma forte ligação à Igreja Católica, pareceu-nos constituir uma fonte 

adequada ao propósito desta investigação.

Para o quadro climático, o estudo de Mendes e Coelho (1993) sobre a 

variabilidade da precipitação em Portugal continental (período 1931-1992) permitiu-nos 

aceder aos anos classificados, de acordo com a utilização de um índice regional de 

anomalia, como muito secos e muito chuvosos, na região Alentejo.

Numa análise comparativa, observemos os Quadros IV, V e VI. Serão possíveis 

algumas considerações:

► Tal como aconteceu em Portugal continental no s�culo XVIII (Quadro IV), 

tamb�m no s�culo XX (1931-1992), os anos em que se conhece a ocorr�ncia, em 

�vora, de manifesta��es lit�rgicas Pro Pluvia, são mais numerosos que aqueles em 

que há indicação da realização de actos Pro Serenitate, respectivamente 8 e 4 

(Quadro V) e isto apesar de entre 1931 e 1992 (Quadro VI) o número de anos Muito 

84 Jornal local, editado em Évora, e pertencente à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã.

Fig. 12 – Oração pela chuva, Papa Paulo VI, 1976 (extraída 
de A Defesa, de 10.03.1993, p. 5).
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Secos (12) ter sido, no Alentejo, sensivelmente o mesmo dos classificados como Muito

Húmidos (14).

► No Alentejo, durante o per�odo 1931-1992, os 8 anos de que se tem 

conhecimento da realiza��o de preces Pro Pluvia, correspondem a cerca de 60% dos 

12 anos classificados como Muito Secos.

► Daqueles 8 anos, 7 est�o classificados no Alentejo como Muito Secos. 

Apenas o ano de 1991/1992, em que se realizaram v�rias peregrina��es a p� a 

santu�rios locais, com o prop�sito de implorar a chuva, n�o foi na sua globalidade 

Muito Seco. Contudo, o seu Inverno foi o quarto mais seco do per�odo em an�lise.

Quadro IV - Manifestações Litúrgicas em Portugal Continental (século XVIII)

Década Pro Serenitate Pro Pluvia

1700-1709 1708

1710-1719 1712

1720-1729

1730-1739 1732; 1736 1734; 1737; 1738

1740-1749 1741; 1747

1750-1759 1751 1750; 1753; 1754; 1757

1760-1769 1762 ou 1763(?) 1760

1770-1779 1775; 1779

1780-1789 1784; 1786 1781

1790-1799 1791

Total de Anos 7 15

Quadro V - Manifestações Litúrgicas em Évora (1931-1992)

Década Pro Serenitate Pro Pluvia

1930-39 1936 1935

1940-49 1941;1947 1941;1945;1949

1950-59 1953

1960-69 1960

1970-79

1980-89 1981;1983

1990-99 1992

Total de Anos 4 8
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Quadro VI - Manifestações litúrgicas Pro Pluvia e Pro Serenitate em Évora e
variabilidade da precipitação no Alentejo (1931-1992)

Anos Muito Secos na Região Alentejo85 Notícias de manifestações Pro Pluvia em Évora

Ano Outono Inverno Primavera Manif. Litúrgicas Observações

1944/45 S MS MS  Proc. Sr. Jesus da Casa dos Ossos

1980/81 S MS N  Proci. Sr. Jesus da Casa dos Ossos

1948/49 MS S S 

1982/83 N MS S 

1964/65 MS S MS

1934/35 MS S S 

1943/44 S MS S 

1952/53 S S S 

1971/72 MS H S

1974/75 MS S H

1975/76 MS S N

1985/86 MS N MS

1991/92 S MS S  Várias peregr., a pé, a santuários.

Anos Muito Húmidos na Região Alentejo86 Notícias de manifestações Pro Serenitate em Évora

Ano Outono Inverno Primavera Manif. Litúrgicas Observações

1935/36 S MH MH 

1962/63 H MH H

1968/69 H MH MH

1989/90 MH H H

1939/40 H MH N

1965/66 MH H S

1940/41 N MH MH 

1942/43 H H MH

1955/56 N H MH

1959/60 N H MH 

1963/64 H MH N

1969/70 MH MH MS

1978/79 S MH N

1946/47 S MH MH 

MS = Muito Seco(a); S = Seco(a); N = Normal; H = Húmido(a): MH = Muito Húmido(a)

85 De acordo com Mendes e Coelho (1993) e por ordem decrescente de intensidade.
86 Ibid.
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► Se se tiver em aten��o os 8 anos mais secos, apenas em 1 (1964/1965) n�o 

h� not�cias de terem acontecido preces Pro Pluvia.

► Os 2 anos em que a Imagem do Senhor Jesus da Casa dos Ossos da Igreja 

de S�o Francisco em �vora, saiu em prociss�o com a inten��o de se pedir a chuva 

(1944/1945 e 1980/1981) foram os 2 anos mais secos do per�odo 1931-1992. Desta 

prociss�o, que tudo leva a crer s� se realiza com aquela finalidade em situa��es de 

extrema calamidade, conforme atr�s j� se referiu, surgem tamb�m not�cias no s�culo 

XVIII.

► Em �vora, entre 1931 e 1992, s�o apenas 4 os anos de que se tem 

conhecimento da realiza��o de preces p�blicas Pro Serenitate. Apesar de terem sido 

todos anos Muito Húmidos, aquele número representa apenas cerca de 30% dos 14 

anos classificados como Muito Húmidos, no Alentejo, durante o período 1931-1992.

Do exposto, poder-se-á inferir que, em Portugal, e em particular no Alentejo:

► As not�cias de realiza��o de preces p�blicas”pela chuva” e “pela serenidade 

do tempo” parecem poder ser utilizadas, com alguma seguran�a, como indicador, 

respectivamente, da ocorr�ncia de anos Muito Secos e Muito H�midos. Contudo:

► As situa��es de escassez pluviom�trica porque mais gravosas, suscitar�o 

mais problemas e dificuldades e, logo, desencadear�o de forma mais efectiva a 

realiza��o de preces Pro Pluvia;

► As situa��es de excesso de chuva, porque menos prejudiciais n�o 

promover�o em grau id�ntico a realiza��o deste tipo de manifesta��es religiosas, o 

que talvez se possa justificar tamb�m em fun��o do modo como secas e epis�dios 

pluviom�tricos excessivos eclodem e da sua pr�pria dura��o. Uma seca, embora com 

um in�cio difuso, poder� ter uma dura��o prolongada no tempo, o que dar� 

oportunidade a uma prepara��o e organiza��o atempadas de cerim�nias lit�rgicas Pro 

Pluvia. Quanto aos excessos pluviométricos, podem considerar-se duas situações 

distintas. Os episódios de chuvas muito intensas/concentradas e as cheias rápidas 

que deles podem resultar, ainda que envolvam consequências muito gravosas e sejam 

geradores de avultados estragos, por serem fenómenos de desencadeamento brusco 

e inesperado e com uma duração de apenas algumas horas, não possibilitam, 

naturalmente, uma resposta em termos litúrgicos. Já as chuvadas persistentes, 

duradouras, e as cheias em grandes bacias fluviais, poderão ser consentâneas com a 

preparação e a realização de actos Pro Serenitate.

Assim, não se poderá ver no menor número de anos com manifestações Pro 

Serenitate a indicação de uma menor frequência de anos Muito Húmidos no sul de 

Portugal durante o século XVIII. Já as notícias da ocorrência de manifestações Pro 
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Pluvia serão um indicador mais seguro para deduzir da frequência de ocorrência de 

anos Muito Secos.

1.1.3. A confrontação da informação qualitativa com os registos

instrumentais

O início das observações meteorológicas instrumentais em Portugal, nas três 

últimas décadas do século XVIII, permite-nos estabelecer a confrontação entre os 

primeiros registos quantitativos e objectivos e as descrições qualitativas e subjectivas 

do tempo e do clima que continuaram, entretanto, a surgir e a ser divulgadas, 

nomeadamente, pela imprensa da época.

Compararam-se os registos de Pretorius, Schulze e Velho do período 1781-1789 

e de 1793 com as descrições de acontecimentos meteorológicos disponibilizadas, 

principalmente pela Gazeta de Lisboa, durante aqueles anos. Porque as observações 

daqueles três investigadores se realizaram em Lisboa e Mafra, circunscreveu-se este 

procedimento às notícias relativas a eventos meteorológicos ocorridos no Ribatejo, 

Estremadura e Alto-Alentejo. Deste modo, foi possível testar, uma vez mais, a 

fiabilidade das notícias contidas nas fontes documentais descritivas, comparando-as, 

agora, com observações realizadas de forma rigorosa e objectiva e, simultaneamente, 

calibrar esta informação com a fornecida pelas fontes documentais.

Esta análise comparativa não forneceu quaisquer contradições. No Quadro VII

apresentam-se alguns exemplos que ilustram a conformidade entre a informação 

disponibilizada pelos dois tipos de fontes.

1.2. Características da Informação

As características do clima mediterrâneo definem claramente o tipo de 

informação contida nos documentos históricos. O padrão de precipitação, 

caracterizado por quantitativos modestos e, sobretudo, por marcados contrastes e 

variações anuais e inter-anuais, origina frequentemente problemas e prejuízos para as 

comunidades humanas, quer relacionados com a ocorrência de excessos 

pluviométricos, quer com períodos de seca (Martín-Vide e Barriendos, 1995). 

Consequentemente, grande parte da informação de natureza climática contida na 

documentação histórica relaciona-se com situações de anomalias hídricas, sejam, 
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Quadro VII – Fenómenos meteorológicos em fontes descritivas e instrumentais 
(1781-1789)

Fontes documentais descritivas Fontes documentais instrumentais
ANO

Gazeta de Lisboa Pretorius Velho

1781

“A falta de chuvas, que fazia recear a 
damnificação dos frutos, quando hum calor 
intempestivo seccava nimiamente as terras, 
moveo o nosso Eminentissimo Prelado a 
ordenar preces públicas nas Igrejas desta 
capital: e no dia 24 do corrente foi pelo mesmo 
motivo conduzida para a Igreja Patriarcal a 
devota Imagem do Senhor dos Passos da 
Graça, como hum meio, em que sempre se 
fundou a esperança de ter o Ceo propicio. 
Desde o mesmo dia principiou a chover, e tem 
continuado no seguinte com alguns intervallos 
[...]”

Nº 13, de 27 de Março, p.n.n.

“Nas Igrejas desta capital se tem feito Acções 
de Graças pela tempestiva chuva com que 
Deos se dignou deferir às Preces, que se 
fizeraõ...”

Nº 14, de 3 de Abril, p.n.n.

“Do principio do anno até 23 
de Março choveo pouco, mas 
desde entaõ até 19 de Maio 
foi esta falta abundante, e 
opportunamente 
recompensada: seguio-se 
outra vez tempo muito 
secco...”

Pretorius, 1782, p.306-307

1782

“Na manhã de 19 [de Fevereiro] se vio nesta 
capital hum extraordinario effeito do excessivo 
frio, que por alguns dias se havia sentido, 
cahindo neve em tanta quantidade, que em 
alguns lugares se accumulou na altura de mais 
de dous pés, e se consolidou de modo, que 
ainda no dia seguinte appareciaõ alguns 
restos; fenomeno, que nao ha memoria de ter 
sido jámais observado em tal gráo no nosso 
clima.”

Supl. ao Nº 8, de 22 de Fevereiro, p.n.n.

“Em Fevereiro […] choveo no 
dia 19 huma camada de 
Neve de meio palmo de 
altura, fenomeno muito raro 
nesta Cidade”.

Pretorius, 1783, p.258-259

“[…] as chuvas de tal modo tem continuado, 
que o Eminentissimo Cardeal Patriarca julgou 
necessario ordenar Preces públicas em todas 
as Igrejas, para obter do Ceo a Serenidade do 
ar”.

Nº 11, de 16 de Março, p.n.n.

No final de Abril há nova referência à 
extraordinária continuação das chuvas que 
“[…] motivárão o transferir em Procissão a 
Imagem do Senhor dos Passos do Convento 
da Graça para a Igreja Patriarcal, onde ficou 
exposta à veneração pública desde o dia 20 
[…]”

Suplemento ao Nº 16, de 23 de Abril, p.n.n.

“O principio […] do anno foi 
excessivamente chuvoso”.
De acordo com os registos de 
Pretorius o valor total de 
precipitação nos meses de 
Janeiro a Abril foi de 
469.3mm. Só em Março 
choveram 205.3mm.

Pretorius, 1785, p.272-273

Segundo os registos de 
Velho o valor total da 
Precipitação nos meses de 
Janeiro a Abril foi de 
624.7mm. O mês de Março 
foi, também em Mafra, o 
mais chuvoso dos quatro 
(200mm).

Velho, 1797c

Referência a “furiosos” e “procellosos”
temporais e tempestades no início de Janeiro, 
a 19 e 27 de Janeiro e a 15 de Março.

Supls. aos nos. 4 (30/Jan.) e 11 (19/Março), 
p.n.n.

“Muitas tempestades tivemos 
neste ano e tempo procellozo 
notavelmente por 42 vezes 
nos mezes de Janeiro, 
Fevereiro, Março 
[…]”Pretorius, 1785, p.275

Velho faz referência a 
ventos “rijos” e “muito rijos 
de tempestade” a 1, 8 e 27 
de Janeiro e a 15 e 16 de 
Março.
Velho, 1797c

1784

No dia 13 de Agosto “[...] se sentio aqui [em 
Lisboa] o calor mais excessivo de que se 
conserva lembrança, chegando a observar-se 
ás 3 horas da tarde o thermometro de farenheit 
no gráo 106. [...] no dia seguinte o calor passou 
de 100 gráos”.

Nº 33, de 17 de Agosto, p.n.n.

“O calor excessivo de Veraõ 
mostrou as seguintes 
observações [...] em 13 de 
Agosto de tarde durou por 
tempo de 2 horas no 
pasmozo gráo de 106 [...] e 
no dia seguinte chegou ainda 
a 103 gráos”.

Pretorius, 1785, p. 274

Esta vaga de calor foi 
também registada em 
Mafra, com o termómetro a 
subir aos 93ºF (dia 13 de 
Agosto) e aos 91ºF no dia 
seguinte (a média das TºC 
máximas tinha sido de 
cerca de 71ºF nos 
primeiros 12 dias do mês).                      
Velho, 1797c

http://[...]�
http://fizera�...�
http://secco...�
http://...]
http://...]
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Quadro VII - (continuação)

Fontes documentais descritivas Fontes documentais instrumentais
ANO

Gazeta de Lisboa Schulze Velho

1786

“As excessivas chuvas que há tempo tem 
continuado, e que principalmente no dia 2 do 
corrente causarão nesta cidade [Lisboa]
extraordinarias enchentes, chegando em 
diversos bairros a entrar nas casas até notavel 
altura”,

Nº 3, de 17 de Janeiro, p.n.n.

“Há alguns dias tem feito tempo muito 
proceloso». Referência a desastres com 
embarcações no Tejo.

Nº 10, de 7 de Março, p.n.n.

Em Março, “Sendo receaveis as 
consequencias das chuvas tão continuadas, 
que se tem experimentado, o Eminentissimo 
Cardeal Patriarca ordenou que em todas as 
Igrejas se fizessem preces para alcançar do 
Ceo a serenidade do tempo”.

Suplemento ao nº 12, de 24 de Março, p.n.n.

Em Mafra, Dezembro de 
1785 e Janeiro de 1786 
registaram, respectivamente, 
183.8mm e 175.5mm de 
precipitação. No dia 2 de 
Janeiro a par com um vento 
de SE “muito rijo de 
tempestade” caíram em 
Mafra 56.6mm de chuva.

Velho regista ventos “rijos” e 
“muito rijos de tempestade” 
nos dias 4, 5 e 6 de Março.

De acordo com os registos 
de Velho o valor total da 
Precipitação nos meses de 
Janeiro a Março foi de 
497mm. O mês de Março foi 
o mais chuvoso dos três 
(179.1mm).

Velho, 1799b

1789

“«Havendo-se aqui experimentado hum frio 
muito rigoroso, de sorte que chegou Quinta 
feira passada (dia 8 de Janeiro) à noite 3 
gráos abaixo do ponto de congelação...”

Nº 2, de 13 de Janeiro, p.n.n.

“O mez de Janneiro […] nos 
tem feito experimentar hum 
tempo extremamente frio, 
notavel entre muitos annos 
passados pela continuaçaõ 
do gelo por sinco dias, de 
sorte que o termometro 
desceo 3 degráos abaixo do 
ponto de Congelaçaõ [dia 8 
de Janeiro] do que naõ há 
muitos exemplos neste 
Clima, […]”

Schulze, 1790, fl.173vº

intensas ou prolongadas chuvadas, por vezes acompanhadas de inundações,

nomeadamente urbanas, excepcionais quedas de granizo ou saraiva, sejam 

prolongados períodos de seca, com todo o cortejo de prejuízos deles decorrentes. No 

total, estas notícias correspondem a mais de metade (51%) da informação recolhida.

As notícias que facultam informação sobre dados térmicos, alusões directas a 

vagas de calor e, sobretudo, de frio ou referências à ocorrência de queda de neve ou à 

formação de geada, correspondem apenas a 14% do total. Importante também, é a 

percentagem correspondente ao conjunto de notícias relativas ao vento e, 

nomeadamente, a tempestades e a tempo procelloso (21.4%).

http://la��o...�
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O considerável volume de informação relacionado com fenómenos hídricos, 

encoraja-nos, de momento, a focar a nossa atenção, de uma forma quase exclusiva, 

na análise do regime da precipitação.

1.2.1. Sequência Temporal

Conforme mostra o Quadro VIII, verifica-se uma desigual repartição, ao longo do 

ano, do volume de notícias disponível. A informação é mais abundante para os 

trimestres de Inverno (38.8% do total da informação)87 e de Primavera (26.6%), 

escasseando nos meses de Verão (12.4% do total). Esta desigual repartição da 

informação poderá estar associada a uma maior frequência, no Inverno e na 

Primavera, de acontecimentos meteorológicos extremos, capazes de afectar de uma 

forma negativa as populações, as suas colheitas e propriedades. Porque mais 

gravosas, não deverá causar estranheza que essas ocorrências meteorológicas, por 

um lado, se tornassem as mais susceptíveis de ficarem retidas na memória e, por 

outro, acabassem por ser registadas por contemporâneos.

Este argumento poderá, igualmente, ser válido para explicar, pelo menos 

parcialmente, o desigual volume de informação de ano para ano, e de década para 

década, sendo, assim, um sinal da maior ou menor agressividade das condições 

atmosféricas. Com efeito, as décadas para as quais se possui um maior número de 

notícias são, por ordem decrescente, as de 30, 40, 80 e 50 (Quadro VIII),

precisamente aquelas em que, à excepção da década de 40, se regista um maior 

número de anos com ocorrências de actos litúrgicas Pro Pluvia e/ou Pro Serenitate: 5 

(nos anos 30 e 50) e 3 (nos anos 80); dos 22 anos em que se conhece a realização 

daquelas manifestações religiosas, 12 (54.5%) estão entre os mais ricos em notícias.

Mas haverá outras explicações para a variação anual da informação. Por 

exemplo, a escassa cobertura noticiosa das décadas de 60 e 70 (para as quais se 

possui apenas, respectivamente, 3.4% e 2.7% do total das notícias) pode ser 

consequência de uma menor frequência de ocorrências meteorológicas extremas, mas 

estará certamente relacionada com outro facto: a interrupção da publicação da Gazeta 

de Lisboa entre 1762 e 1778. É natural que aquele hiato na publicação da mais rica 

fonte de informação climatológica utilizada, se reflicta de forma significativa no volume 

de notícias disponível.

87 Xoplaki et al. (2001), em estudo sobre os Balcãs (1675-1715 e 1780-1830) referem também que a 
maior parte das notícias de natureza e interesse climatológico se referem ao Inverno.
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Quadro VIII – Informação climatológica por década e por estação do ano
(número de notícias -%-)

Década Inverno Primavera Verão Outono Total

1700-1709 4.6 2.8 0.8 2.3 10.5

1710-1719 3.4 2.6 1.1 1.5 8.6

1720-1729 2.8 0.9 1.1 3.7 8.5

1730-1739 9.1 4.8 2.0 3.4 19.3

1740-1749 6.9 2.9 2.9 3.1 15.8

1750-1759 3.5 4.8 0.5 4.2 13.0

1760-1769 0.6 0.6 1.3 0.9 3.4

1770-1779 0.3 1.2 0.4 0.8 2.7

1780-1789 6.2 5.1 1.7 0.5 13.5

1790-1799 1.4 0.9 0.6 1.8 4.7

TOTAL 38.8 26.6 12.4 22.2

A resolução temporal da informação é fortemente condicionada pela natureza 

das fontes utilizadas; tratando-se de anotações meteorológicas não sistemáticas, 

encontraram-se notícias de grande utilidade que permitem uma reconstituição segura 

das condições atmosféricas ao longo de um determinado período do ano (semanas, 

meses, estações do ano). No Quadro IX apresenta-se uma listagem de algumas 

expressões em que se sustentou a reconstituição mensal e estacional de parâmetros 

meteorológicos, particularmente a precipitação.

Com alguma frequência, todavia, os dados são relativos a situações 

meteorológicas verificadas num conjunto restrito de dias, em dias singulares, isolados, 

ou, por vezes mesmo, num intervalo de apenas algumas horas, o que reduz o 

interesse deste tipo de informação tendo em vista uma reconstituição mensal do clima. 

Ainda assim, algumas dessas notícias revestem-se de grande relevância, mormente 

quando aludem a ocorrências raras como, por exemplo, à queda de neve em regiões 

do país onde este fenómeno é hoje excepcional, a grandes chuvadas e inundações ou 

ainda à precipitação de grânulos de gelo (saraiva) de dimensões invulgares e num 

período do ano em que, na actualidade, constituiria acontecimento verdadeiramente 

extraordinário.
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Quadro IX - Algumas expressões utilizadas na reconstituição mensal e estacional dos 
ritmos térmico e pluviométrico e da direcção do vento, em Portugal, no século XVIII

“Chuuas, e uentos, q quazi continuam.te fazem ha mais de 5 mezes […]”.

“[…] desde meado Dez.º ate o fim de Janr.º não houve hum dia em q não houvesse hua 
inundação de agoa”.

“[…] a seca de hu verão continuado desde o pr.º dia do Inverno, sem chover em todo este 
anno”.

“[…] depois de quasi 3. meses de continuas chuvas, ou p.ª dizer melhor de continuas 
innundações”.

“[…] com esta continuaçaõ de 6 meses em q sempre sem interpolaçaõ ventou Norte ou 
Nordeste […]”.

“[…] vista a falta de agoa que se tem experimentado este anno, especialmente nos mezes de 
Janeyro, e Fevereiro”.

“[…] as chuvas tão continuadas desde 11 de Nov.º do anno passado de 35 athe agora, sendo os 
dous invernos dos añ. Antecedentes summam.te seccos”.

“[…]pela falta de Agoa que havia neste prezente anno de 1737 nos mezes de Fevereiro e 
Março”.

“[…] pellos terriveis Nordestes, q há mais de 15 dias sopravão Rijam.te […]”.

“Os calores, q se tem experimentado neste mez são extraordinários […]”.

“As excessivas chuvas q tem continuado desde quasi todo o mez de Janeiro […]”.

“[…] o tempo secco, que tem continuado por algumas semanas […]”.

“ […] noticias d’haverem as excessivas chuvas, que tem continuado por todo o mez passado, e 
principio deste”.

“Aqui se tem experimentado há algumas semanas a esta parte hum tempo muito procelloso”.

1.2.2. Distribuição Espacial

A exemplo da cobertura temporal, também a repartição espacial da informação 

disponível não é homogénea. Adoptando-se a divisão geográfica utilizada por Mendes 

e Coelho (1993), verifica-se que existem três regiões para as quais se dispõe de um 

número de notícias francamente superior (fig. 13): Estremadura (42.6% do total), 

Ribatejo (20.1%) e Alentejo (14.2%).

A posição destacada destas três regiões é, em grande parte, explicada pela 

localização das instituições (Bibliotecas, Arquivos, etc) onde se desenvolveu a 

pesquisa documental (principalmente Évora e Lisboa), bem como pela origem 

geográfica ou residência dos autores das fontes. Manuel de Almeida, autor das 

Memórias Históricas de Lisboa e José Soares da Silva, que escreveu a Gazeta 
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composta em forma de carta viveram e escreveram em Lisboa. Entre as fontes que um 

maior volume de informação meteorológica forneceram destacam-se também as Actas 

do Cabido da Sé de Évora, o Folheto, periódico manuscrito produzido em Santarém e 

a Gazeta de Lisboa, editada nesta cidade.

Assim, nesta fase inicial da investigação, circunscreve-se o tratamento das 

notícias, e em particular a quantificação da informação contida nas fontes 

documentais, ao conjunto das três regiões para as quais se dispõe de um maior 

volume de dados.

2. Quantificação da informação contida nas fontes documentais
descritivas

Para a reconstituição do clima do sul de Portugal durante o século XVIII e, em 

concreto, para a quantificação da documentação descritiva relativa à precipitação, 

adoptou-se a metodologia desenvolvida por Pfister (1988, 1994a, 1995) e já testada e 

utilizada por outros investigadores, entre os quais destacamos Barriendos (1994),

Siegenthaler (1994), Glaser et al. (1994), Camuffo e Enzi (1995a), Wanner et al.

(1995), Alcoforado et al. (2000) e Rodrigo et al. (2001).

A cada mês foi atribuído um valor numérico entre –1 e +1. O valor –1 

corresponde a um défice (mês “seco”) e o valor +1 a um excesso (mês “chuvoso”). Aos 

meses considerados “normais” ou relativamente aos quais a informação não foi 

considerada suficientemente esclarecedora, atribuiu-se o valor 0. Os índices 

estacionais e anuais são obtidos pela soma algébrica dos índices mensais. As 

“estações do ano” correspondem a períodos seguidos de três meses, iniciando-se o 
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Fig. 13. Frequência de notícias com interesse meteorológico, por região
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Inverno de um determinado ano em Dezembro do ano anterior. Deste modo, os 

índices estacionais variam entre –3 e +3 e os índices anuais entre –12 e +12. Por 

exemplo, um índice de precipitação anual correspondente a +12 significa que todos os 

meses foram considerados chuvosos (Alcoforado, 1999). Os meses para os quais as 

fontes não facultaram qualquer informação acerca das condições meteorológicas 

foram considerados “normais” e atribuiu-se-lhes o valor 0. Contudo, às diferentes 

escalas de análise (mensal, estacional e anual), a atribuição do valor 0, se pode, de 

facto, derivar de uma ausência de informação acerca de acontecimentos 

meteorológicos extremos e/ou com impacto sócio-económico, também pode resultar 

da ocorrência simultânea de situações de sinal contrário. O índice 0 pode, assim, 

ocultar informações sobre a variabilidade intramensal, intra-estacional ou intra-anual 

do parâmetro em questão (Barriendos, 2000; Rodrigo et al., 2001).

A percentagem de estações do ano com índice (I) diferente de 0 foi de 28,3%. A 

informação, como aliás já foi salientado, varia de estação para estação, registando-se 

as seguintes percentagens de I ≠ 0: Inverno (41%); Primavera (33%); Outono (22%) e 

Ver�o (4%). Estes valores s�o pr�ximos dos obtidos para o Sul de Espanha (1501-

1850) por Rodrigo et al. (2001), segundo os quais esta distribuição resulta da maior 

atenção, prestada pelos autores dos relatos, aos fenómenos e situações 

meteorológicas condicionantes da agricultura e do estado das colheitas.

Dada a natureza da informação, baseada essencialmente em acontecimentos 

excepcionais e/ou com impacto sócio-económico, estes índices, mais do que 

exprimirem valores médios da variável estudada, no caso, a precipitação, serão 

interpretados como uma medida do comportamento dos fenómenos hídricos extremos, 

no Sul de Portugal, no decurso do século XVIII.
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1. O Clima na Europa na Pequena Idade do Gelo

O século XVIII enquadra-se numa fase do clima da Terra geralmente designada

por Pequena Idade do Gelo88, o mais recente dos episódios de neoglaciação e o mais 

significativo de todos os períodos de expansão dos gelos, na Europa, desde a última 

grande glaciação, há cerca de 104 anos (Bradley e Jones, 1995b). A sua duração e 

delimitação temporal permanece uma questão em aberto, em parte porque não foi um 

período síncrono às escalas mundial e hemisférica, nem sequer do continente europeu 

(Jones e Bradley, 1995b), mas também devido às diversas metodologias e técnicas de 

análise empregues pelos diferentes investigadores. Lamb (1977) confina a LIA ao 

período 1550-1850, com um paroxismo entre 1550 e 1700, enquanto Porter (1986, 

citado por Jones e Bradley, 1995b) alarga-a ao período compreendido entre c.1250 e 

as primeiras duas décadas do século XX. Grove (2001) sustenta também que, nas 

regiões em torno do Atlântico Norte, a expansão da LIA se teria já iniciado no século 

XIII. Em Itália, segundo Camufo e Enzi (1995a) a LIA terá começado nos meados do 

século XV, enquanto na Europa central, na opinião de Pfister et al. (1999), o seu início 

se terá verificado no século XIV, prolongando-se até meados do século XIX, altura a 

partir da qual, segundo Jones e Bradley (1995a), tanto no Hemisfério Norte como no 

Hemisfério Sul, se terá registado um aquecimento da ordem dos 0.5ºC, evidente em 

todas as estações do ano à excepção do Verão.

Glaser (1997), que localiza o início da LIA nos meados do século XVI (c. 1560), 

refere que os seus limites temporais diferem de estudo para estudo, de acordo com a 

estação do ano em que as análises se baseiam e que algumas fases deste período, 

apenas podem ser identificadas a partir de uma apreciação conjunta das condições 

climáticas do Verão e do Inverno.

Na Península Ibérica, estudos recentes de dendroclimatologia baseados na 

análise de espécies como o Pinus nigra ou o Pinus sylvestris permitiram delimitar a 

LIA entre os séculos XV e XVII, distinguindo um período de grande variabilidade até 

cerca de 1650 e condições mais estáveis durante o século XVIII (Manrique e 

Fernández Cancio, 2000, citados por Rodrigo et al., 2001; Creus, 2000). Segundo 

Rodrigo et al. (2001), o clima na Península Ibérica durante a LIA deve ter sido similar 

ao verificado no mundo mediterrâneo, especialmente em Itália, em França e no Norte 

88 Daqui em diante a expressão, Pequena Idade do Gelo, será referida pela sigla LIA, do inglês Little Ice 
Age.
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de África, embora outros autores como Serre Bachet et al. (1995) não partilhem a 

mesma opinião.

1.1. A Temperatura

De acordo com Mann et al. (1998; 1999), durante a LIA (séculos XIV-XIX), as 

temperaturas médias anuais no Hemisfério Norte foram 0.2ºC a 0.5ºC inferiores às do 

período 1902-1995. Segundo os mesmos autores (1999), aquelas temperaturas 

apresentaram, durante a segunda metade do século XX, valores sem precedentes 

durante o último milénio, e mesmo o aquecimento que se registou em alguns períodos 

(séculos XI e XII) empalidece quando comparado com o verificado nos meados-finais 

do século passado. Ainda de acordo com Mann et al. (1998; 1999), entre 1000 e 1850 

a temperatura média anual no Hemisfério Norte terá registado uma tendência de -

0.02ºC/século, e quase todos os anos compreendidos entre 1400 e 1900 

apresentaram valores inferiores à média do século XX. McIntyre e McKitrick (2003) 

colocaram recentemente em causa os estudos de Mann et al. (1998; 1999), 

defendendo que as suas conclusões se sustentam numa base de dados que enferma 

de um conjunto de erros, entre os quais destacam extrapolações injustificadas de 

dados, cálculos incorrectos de componentes principais e imprecisões de localização 

geográfica.

Aplicando a metodologia utilizada por Mann et al. (1998; 1999) a uma base de 

dados “corrigida e actualizada”, McIntyre e McKitrick (op. cit.) obtiveram um índice de 

temperatura para o Hemisfério Norte segundo o qual, as temperaturas no século XX 

não foram excepcionais, tendo sido, inclusive, inferiores às verificadas no início do 

século XV89. Contudo, se se atender apenas ao período 1550-1830 constata-se que a 

reconstituição da temperatura efectuada por McIntyre e McKitrick (op. cit.) é muito 

próxima da avançada por Mann et al. (op. cit.); durante aquele intervalo, observam-se, 

nas duas propostas, as mesmas flutuações do índice de temperatura, com valores 

muito semelhantes e, em ambos os estudos, inferiores aos registados, por um lado, no 

período anterior a meados do século XVI e, por outro, após a década de trinta do

século XX. Nos últimos cerca de quinhentos anos, de acordo com Luterbacher et al.

(2002a), a temperatura no Hemisfério Norte terá variado entre 0.5ºC a 1.0ºC, 

registando-se complexas flutuações climáticas na Europa, marcadas pela alternância 

entre períodos frios, ou muito frios, e períodos de evidente aquecimento. Contudo, 

apenas alguns dos períodos extremos da LIA surgem como síncronos em todo o 

89 Serre Bachet et al. (1995) referem também, relativamente a Espanha e a Marrocos, que o aquecimento 
registado no século XX até 1975, não parece ser excepcional, face aos numerosos períodos quentes que 
até então ocorreram.
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continente europeu, existindo uma considerável variabilidade geográfica nas 

anomalias climáticas, situação que é ainda mais evidente a uma escala hemisférica e 

global (Bradley e Jones, 1995b e Jones e Bradley, 1995b). Pelas razões apontadas, 

estes autores consideram aconselhável uma utilização prudente da expressão LIA.

Na Europa, de acordo com Font Tullot (1988) e Jones e Bradley (1995b), os 

períodos frios melhor documentados e geograficamente mais generalizados ocorreram 

durante os séculos XVII e XIX, alguns com consequências ambientais dramáticas. 

Entre aqueles séculos, comparativamente mais frios, o século XVIII revela evidências 

de uma recuperação térmica (Font Tullot, 1988; Jones e Bradley, op. cit.). Também 

Bradley e Jones (1995d) mostram, a partir das anomalias da temperatura no Verão, 

relativas à média do período 1860-1959, que o século XVIII, na Europa, foi nitidamente 

mais quente que os períodos que o enquadram, ou seja, a segunda metade do século 

XVI e todo o século XVII por um lado e, por outro, o século XIX, ambos marcados por 

frequentes anomalias negativas90. Não obstante a menor variabilidade térmica que o 

caracterizou, a LIA ter-se-á mantido na Europa no decurso do século XVIII, durante o 

qual terão sido superados extremos térmicos tanto positivos como negativos.

Um estudo recente de Luterbacher et al. (2004), sobre a variabilidade da 

temperatura anual e sazonal na Europa desde o ano de 1500 (período de referência 

1901-1995), põe em evidência o carácter excepcional do clima do final do século XX-

início do século XXI, demonstrando ser este o período mais quente da segunda 

metade do último milénio.

► A reconstitui��o das temperaturas m�dias anuais na Europa, realizada por 

aqueles autores, aponta para condi��es de maior frio durante os primeiros s�culos da 

s�rie (s�culos XVI-XVII). Contudo, o s�culo XIX ter� sido o mais frio dos �ltimos 

quinhentos anos, o que est� de acordo com as reconstitui��es para o Hemisf�rio Norte 

(Mann et al, 1999); as décadas de maior rigor foram observadas c. de 1600, no final do 

século XVII e na segunda metade do século XIX.

► Ainda de acordo com Luterbacher et al. (2004), desde 1500, à excepção de 

dois curtos períodos (c. de 1530 e 1730), os invernos (Dez.-Fev.) na Europa 

registaram temperaturas inferiores à média do período de referência (1901-1995), 

destacando-se, pelo seu rigor, o final do século XVI, as últimas décadas do século 

XVII e o final do século XIX.

► Quanto ao Ver�o (Jun.-Ago.), entre 1500 e a primeira metade do s�culo XVIII, 

as temperaturas registaram valores muito pr�ximos da m�dia do per�odo 1901-1995; 

90 Estas observações relativas ao século XVIII, na Europa, são concordantes com as conclusões de Mann 
et al. (1998; 1999) e de McIntyre e McKitrick (2003) para o conjunto do Hemisfério Norte.
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constituíram excepção os anos entre c. 1530 e 1570, cujos verões apresentam 

anomalias positivas.

Estas flutuações da temperatura estão, muito provavelmente, relacionadas com 

importantes alterações na circulação atmosférica (Kington, 1988, Luterbacher et al., 

2002a). Enquanto os verões temperados a quentes e os invernos frescos a frios se 

relacionam com fases caracterizadas por uma circulação meridiana ou mais 

continental, as décadas dominadas por padrões de circulação zonal, com advecção de 

massas de ar oceânicas, reconhecem-se na Europa ocidental pelos seus invernos 

amenos e verões frescos. Entre as possíveis causas para estas flutuações nos 

padrões de circulação e do tempo na Europa, encontram-se factores como a 

actividade solar (Luterbacher, 2001; Luterbacher et al. 2004), alterações na órbita da 

Terra e na inclinação do seu eixo, a actividade vulcânica (Briffa et al., 1998) e a própria 

variabilidade interna do sistema climático. Os padrões climáticos na Europa são 

particularmente sensíveis a alterações na circulação de larga escala, como é o caso 

da Oscilação do Atlântico Norte91 (Luterbacher et al., 2002a), não sendo de excluir, 

inclusive, apesar da incerteza que sobre o assunto subsiste, a existência de 

teleconexões entre o ENSO (El Niño/Southern Oscillation) e a variabilidade climática 

no continente europeu (Grove, 1998; Ferreira, 1998).

Relativamente ao século XVIII, de acordo com o estudo de Luterbacher et al. 

(2004), a que já se fez referência, a temperatura na Europa apresentou ritmos e 

tendências distintas, consoante se encarem os valores médios anuais ou os relativos 

ao trimestre de Verão ou de Inverno.

► No Ver�o, a temperatura durante as primeiras tr�s d�cadas do s�culo XVIII 

apresentou pequenas flutua��es, com valores muito pr�ximos da m�dia do per�odo de 

refer�ncia (1901-1995). Ainda assim, merece refer�ncia o Ver�o de 1725, o mais frio 

em Inglaterra desde que h� registos e durante o qual, em Fran�a, as vindimas foram 

extremamente tardias (Le Roy Ladurie, 1983).

Seguiram-se dois per�odos distintos, ainda que sempre com anomalias t�rmicas 

positivas:

Um primeiro, compreendido entre 1731 e o final da d�cada de cinquenta, 

caracterizado por uma forte tend�ncia positiva (+0.42�C/d�cada) e que culminou com 

o Ver�o de 1757, o segundo mais quente dos �ltimos quinhentos anos, logo ap�s o de 

2003. Na opini�o de Font Tullot (1988), os ver�es de 1741 a 1760 foram quentes na 

maior parte da Europa. Por exemplo, no norte do continente europeu (Briffa e 

Schweingruber, 1995) e nos Urais (Graybill e Shiyatov, 1995), registou-se um 

91 Referida, a partir daqui, pela sigla NAO, do inglês North Atlantic Oscillation.
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aquecimento na década de cinquenta e sessenta.

O segundo período, correspondente às últimas quatro décadas do século XVIII 

(e que se prolongou ao longo de todo o século XIX), regista uma tendência negativa 

dos valores da temperatura (-0.06ºC/década); é nele que se enquadram os verões 

frios compreendidos entre 1764 e 1778, período em que os glaciares alpinos 

registaram um avanço notável (Le Roy Ladurie, 1983; Grove, 1988; Pfister, 1988, 

citados por Barriendos e Llasat, 2003). 

► Quanto ao Inverno, existe uma forte tendência positiva (+0.32ºC/década) 

entre o final do século XVII (1684) e a década de trinta (c. 1738), altura em que os 

valores de temperatura foram superiores à média do período 1901-1995. Na opinião 

de Luterbacher et al (2004), um tal aquecimento, durante um período de tempo com 

semelhante extensão, nunca se verificou nos últimos quinhentos anos. Todavia, esta 

tendência não terá sido uniforme em todo o território europeu, verificando-se um 

aumento de Sudoeste para Nordeste, com valores mínimos e sem significado 

estatístico no Sul da Europa nomeadamente na Península Ibérica, e máximos 

(0.8ºC/década) no Nordeste da Europa (Escandinávia e região do Báltico). Em 

Inglaterra, nada menos que oito invernos da década de trinta foram comparáveis aos 

mais suaves do século XX (Manley, 1974), o mesmo acontecendo na Suíça (Pfister, 

1995) e na Alemanha (Glaser, 1997). Assiste-se, assim, nos primeiros anos do século 

XVIII, a um aumento da temperatura, depois de uma fase fria, vulgarmente designada 

por Maunder Minimum, que começou em meados do século XVII (1645) e perdurou 

até cerca de 1715, ainda que, consoante as regiões, se possa ter prolongado até ao 

final da segunda década do século XVIII. Na Europa Ocidental e Central, o período 

mais frio do Maunder Minimum aconteceu nos anos noventa do século XVII (Pfister, 

1994b). Relativamente a França, Le Roy Ladurie (1983) sustenta que o decénio 1689-

1698 pode ser considerado um período de pessimum climático dentro da LIA. Também 

no centro de Inglaterra, aquele conjunto de anos terá sido o mais frio do Maunder 

Minimum (Barriendos e Llasat, 2003), o mesmo acontecendo em Espanha, segundo 

opinião de Font Tullot (1988). No extremo sudoeste do continente europeu, 

concretamente no Sul de Portugal, como adiante se verá, as evidências parecem 

indicar que o paroxismo do frio terá ocorrido já nos primeiros anos do século XVIII. 

Esta fase, a mais fria da LIA, (Luterbacher, 2001) coincidiu, segundo alguns, com um 

aumento da actividade vulcânica (Briffa et al., 1998) e com uma redução da actividade 

solar (Eddy, 1976)92. Pela sua severidade, é de destacar o Inverno de 1708/1709, o 

92 Na opinião de alguns autores como, por exemplo, Jones e Bradley (1995b) não é possível relacionar 
com segurança, as variações climáticas do passado, nomeadamente as térmicas, com as alterações da 
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“Grande Inverno”, como ficou conhecido (Michaelowa, 2001), principalmente o mês de 

Janeiro, extremamente frio em grande parte da Europa Ocidental e Central (Pfister et 

al., 1994b; Luterbacher et al., 2004), mas também no Sul de França (Le Roy Ladurie, 

1983), em Espanha (Palomo, 1984, citado por Alcoforado et al., 2000) e Portugal 

(Alcoforado et al., op cit.), no Norte de Itália (Camuffo, 1987) e na antiga Jugoslávia 

(Xoplaki et al., 2001). Tratou-se, segundo Michaelowa (2001), do primeiro “choque

térmico” do século e, segundo Luterbacher et al. (2004), foi o Inverno mais frio dos 

últimos quinhentos anos.

Entre o final da década de trinta e os anos sessenta a situação inverte-se, 

registando as temperaturas de Inverno uma tendência negativa. Enquadra-se neste 

período, o rigoroso Inverno de 1739/1740 em que o frio se generalizou a muitas 

regiões da Europa.

Nas últimas décadas do século, os valores da temperatura apresentam uma 

certa estabilização, com anomalias negativas em relação à média do período 1901-

1995, ainda que seja possível detectar, nos anos oitenta, um acentuar do

arrefecimento. De acordo com Glaser (1997), a década de oitenta foi particularmente 

fria na Alemanha. Ao largo da Islândia, o número de invernos frios, bem como a 

extensão da cobertura de gelo, registaram igualmente um aumento (Ogilvie, 1995). 

Nas Ilhas Britânicas, os anos de 1782 a 1786 foram anormalmente frios, com destaque 

para o Inverno de 1783/1784, que registou geadas de forma quase contínua entre 

Dezembro e Fevereiro. Neste último mês, tal como voltaria a acontecer no ano 

seguinte, as águas do Tamisa congelaram. Já no final da década, é de salientar o 

rigorosíssimo Inverno de 1788/1789, em que, de novo, “[o rio Tamisa esteve]

inteiramente gelado, de tal modo que se passava a pé.”93 Também no Norte de Itália, a 

frequência dos invernos rigorosos aumentou no final do século XVIII (Camuffo e Enzi, 

1995a). Mas terá sido talvez em França que os rigores da década de oitenta foram 

mais pronunciados ou onde tiveram maiores repercussões históricas. Segundo Le Roy 

Ladurie (1983), após o período 1778-1781, caracterizado por invernos amenos, 

assistiu-se, naquele país, a dois invernos extremamente severos, o de 1784/1785, 

seguido por um mês de Março muito frio e o de 1788/1789, que antecedeu a 

Revolução Francesa e estendeu os seus rigores a grande parte do continente 

europeu.

Os anos noventa, comparativamente à década anterior, foram caracterizados por 

uma recuperação térmica.

actividade solar, para além de que, no caso concreto do Maunder Minimum, há evidências de que 
significativas diferenças de temperatura existiram entre distintas áreas do Globo (Frenzel et al., 1994).
93 Gazeta de Lisboa, nº 3 de 20 de Janeiro de 1789, p.n.n.
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► Considerando as temperaturas médias anuais, verifica-se uma tendência positiva, 

que teve início no final do século XVII e se prolongou ao longo do primeiro quartel de 

Setecentos. Depois, as temperaturas mantiveram-se relativamente estáveis e com 

valores muito próximos da média do período 1901-1995. Se se excluirem os anos 

compreendidos entre 1974-2003, os dois conjuntos de trinta anos mais quentes desde 

1500 foram precisamente 1722-1751 e 1750-1779. Tal como em relação ao Inverno, 

também à escala anual se destaca a década de oitenta, marcada por uma tendência 

negativa. Segundo Jones e Bradley (1995a), apesar do problema que é inferir 

tendências a uma escala hemisférica a partir de um reduzido número de estações, 

parece evidente que o Hemisfério Norte foi frio durante os anos oitenta do século 

XVIII.

1.2. A Precipitação

A variabilidade da precipitação é de primordial importância, devido ao seu 

impacto nas actividades sociais e económicas, como a produção agrícola, mas 

também pela sua relevância na gestão dos recursos hídricos e do uso do solo. 

Contudo, a pesquisa sobre a variabilidade climática tem-se centrado principalmente 

sobre o estudo da temperatura, consequência, por um lado, do seu importante papel 

na avaliação do Aquecimento Global (Barriendos e Llasat, 2003), mas também porque 

a precipitação é um parâmetro de análise mais complexa, devido à sua maior 

variabilidade, quer espacial (Jones e Bradley, 1995a), quer temporal, requerendo, 

inclusive, uma rede de estações mais densa para se avaliar a homogeneidade das 

séries longas. Na Europa, onde a diversidade geográfica origina uma complexidade de 

comportamentos climáticos regionais, os dados disponíveis para a reconstituição da 

precipitação são, assim, mais escassos que os referentes à temperatura (Barriendos e 

Llasat, 2003).

Le Roy Ladurie (1983), a partir de uma análise conjunta das datas das vindimas

e da progressão dos glaciares alpinos, identificou o conjunto de anos compreendidos 

entre 1639 e 1653 como um dos períodos mais húmidos dos últimos quinhentos anos 

da história da Europa Ocidental. No Norte de Itália, segundo estudo de Camuffo e Enzi 

(1995a), entre 1570 e 1614, o aumento da frequência dos invernos rigorosos foi 

acompanhado por uma elevada instabilidade atmosférica.

Na Península Ibérica, de acordo com análises dendroclimatológicas (Manrique e 

Fernández Cancio, 2000, citados por Rodrigo et al., 2001), o período da LIA com 

maiores valores de precipitação esteve compreendido entre 1550 e 1650, resultado 

similar ao apresentado por Rodrigo et al., (2000; 2001) em estudos sobre a 
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reconstituição da precipitação na Andaluzia, baseados em fontes documentais 

escritas. Segundo Creus (2000), o século XVII terá terminado em Espanha com uma 

tendência para a diminuição dos valores da precipitação.

No século XVIII, na Europa ocidental, os anos sessenta e setenta terão sido 

húmidos comparativamente ao período 1901-1950, ao passo que as décadas de trinta 

a cinquenta bem como as de oitenta e noventa foram secas (Jones e Bradley, 1995a).

Em Espanha, todo o século XVIII foi caracterizado por valores pluviométricos 

baixos, sendo provavelmente um dos séculos menos chuvosos do último milénio 

(Creus, 2000). Também de acordo com Rodrigo et al. (2000), num estudo em que foi 

utilizado como referência a média do período 1951-1980, o século XVIII terá sido 

francamente seco na Andaluzia, com anomalias negativas a atingirem um valor 

máximo cerca de 1750. A partir de meados do século XVIII, a tendência inverte-se e, 

ainda que com uma acentuada variabilidade, atingem-se anomalias positivas de valor 

máximo nos anos sessenta, já do século XIX.

Um estudo de Barriendos (1997), baseado em proxy-data, mostra que no Sul de 

Espanha (Toledo e Sevilha), o valor do DRI (Drought Rogation Index)94 aponta

igualmente no sentido de uma diminuição dos episódios de seca nas últimas décadas 

do século XVIII, mormente se compararmos a sua frequência com a registada nos 

anos trinta e quarenta, décadas para as quais o valor daquele índice é 

consideravelmente superior. Ainda segundo o mesmo autor (op. cit.), em Sevilha, 

desde meados do século XVIII (1757) e até sensivelmente à década de quarenta do 

século XIX, o valor do índice ERRI (Excessive Rain Rogation Index)95 é sempre

positivo, com um máximo a registar-se, precisamente, nos anos oitenta do século 

XVIII, década que, segundo Font Tullot (1988), foi caracterizada por uma anormal 

frequência de chuvas torrenciais.

Mais a norte, as condições climáticas terão sido diferentes: nas Ilhas Britânicas, 

durante os anos oitenta, é de salientar, por exemplo, o longo período de seca que se 

prolongou entre Agosto de 1784 e Julho de 1785 (Kington, 1980), o mesmo 

acontecendo em França, durante os anos de 1786 e 1787 (Font Tullot, 1988).

Num estudo recente, Barriendos e Llasat (2003) detectaram a ocorrência de uma 

anomalia hidrometeorológica, que apelidaram de Maldá96 e que terá afectado o 

nordeste de Espanha, bem como outras regiões do Sudoeste da Europa. A “Anomalia 

de Maldá” corresponde ao período 1760-1800, durante o qual as características do 

94 Índice calculado com base na ocorrência de cerimónias religiosas realizadas para implorar o fim de um 
período de seca.
95 Índice calculado com base na ocorrência de rogativas “pela serenidade do tempo”.
(96) Do nome de um aristocrata catalão, o Barão de Maldá, que deixou testemunhos escritos acerca do 
comportamento anómalo do clima no ano de 1786.
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Clima Mediterrâneo se acentuaram, concretamente as situações de cheias e de secas. 

Com efeito, a série de índices hídricos põe em evidência uma oscilação centrada nos 

anos oitenta do século XVIII, em que a característica mais evidente é o aumento 

simultâneo das secas e de intensas precipitações, o que permite distinguir esta 

anomalia de outras como, por exemplo, as centradas nos anos de 1600 e 1850, 

caracterizadas por uma diminuição da frequência das secas e por um aumento de 

cheias. Ainda segundo Barriendos e Llasat (op. cit.) os resultados confirmam a 

ocorrência de consideráveis variações nos centros de acção, com a ocorrência de 

fortes e persistentes padrões de circulação atmosférica meridiana, especialmente 

entre 1780 e 1795.

Maheras (1988), num estudo efectuado sobre o Mediterrâneo ocidental (1891-

1985), já tinha posto em evidência a relação entre períodos secos e o domínio de uma 

circulação zonal, e o incremento da precipitação e o aumento de importância da 

circulação meridiana naquele sector do Mediterrâneo.

Segundo afirmam Rodrigo et al., (2000), as flutuações da precipitação no Sul de 

Espanha são similares às verificadas no século XX, pelo menos no que se refere aos 

valores médios.

2. O Clima do Sul de Portugal no século XVIII

2.1. A Temperatura

Em Portugal, como já foi referido, são escassas as notícias provenientes de 

fontes documentais descritivas que fornecem indicações acerca da temperatura (14% 

do total da informação) e mais exíguo ainda o número daquelas que permitem efectuar 

uma reconstituição mensal ou estacional do ritmo térmico. Efectivamente, a grande 

maioria das notas alusivas a calor ou a frio reportam-se a dias isolados ou a situações 

cuja descrição não aconselha uma extrapolação segura para períodos de tempo mais 

alargados. Resulta, deste modo, fragmentado e incompleto o conhecimento da 

evolução térmica em Portugal durante o século XVIII.

2.1.1. O contributo das fontes documentais descritivas

 Final do Late Maunder Minimum (LMM): 1700-1719

As duas primeiras décadas do século XVIII constituem excepção à escassez de 
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informação atrás mencionada. Relativamente ao período 1700-1719 dispõe-se do 

maior volume de notícias relativas à temperatura (perto de 55% do total), destacando-

se, de forma significativa, as alusões a frio, a geada e à queda de neve, Com efeito, do 

total de referências à temperatura, durante aqueles primeiros anos da centúria, cerca 

de 45% dizem respeito a “frio” e a fenómenos associados (fig. 14).

Trata-se de um período que corresponde à fase final do LMM e que também em 

Portugal foi particularmente frio (Alcoforado et al., 2000); durante o Inverno, 28% dos 

meses foram considerados frios, em comparação com apenas 7% entre 1961-1990 

(período de referência). Por outro lado, verifica-se uma percentagem mais elevada de 

meses classificados como “quentes” durante o período 1961-1990, comparativamente 

ao LMM, respectivamente, 40% e 5%. Outra indicação que pode confirmar a 

ocorrência de invasões de ar muito frio em Portugal no final do Mínimo de Maunder é 

dada pelas referências a queda de neve (Alcoforado et al., op. cit.). Durante os trinta e 

sete anos abrangidos pelo seu diário, Manuel de Almeida dá testemunho por 8 vezes

de queda de neve em 

Lisboa, metade das 

quais já no século XVIII 

(Janeiro de 1703, 1704, 

1709 e 1716), o que 

mostra uma clara 

diferença em relação 

às condições actuais 

(apenas 2 registos de 

queda de neve nos 

últimos quarenta anos).

Em Portugal, as crises de frio ocorridas nos anos noventa do século XVII 

(invernos de 1692/1693 e de 1693/1694), deverão ter continuado no século XVIII, 

particularmente no ano de 1700, e atingido o seu paroxismo entre 1711 e 1715 

(Alcoforado et al., 2000). Nesta altura, com excepção de 1709, cujo Inverno 

rigorosíssimo provocou na Europa milhões de mortos (Le Roy Ladurie, 1983)97, as 

temperaturas registavam já uma subida nas latitudes mais elevadas, como, por 

exemplo, no Centro de Inglaterra (Barriendos e Llasat, 2003), em França (Pfister e 

Bareiss, 1994) e no Centro da Europa (Pfister, 1994b).

97 Em Portugal, de acordo com a reconstituição do campo da pressão no mês de Janeiro de 1709 
(Luterbacher et al., 2001; 2004), os rigores deste Inverno devem ter ficado bastante aquém dos que se 
fizeram sentir na Europa Central.
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de Portugal, durante o século XVIII.
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A diminuição da temperatura no Inverno em Portugal, particularmente no fim do 

LMM, é comparável à referida por Serre-Bachet (1994) para um ponto a 35ºN-10ºW (a 

sudoeste de Portugal). Ainda que mais provas sejam necessárias, tal parece indicar 

que pequenas diferenças de longitude possam contribuir para explicar a variabilidade 

climática no sudoeste da Europa durante aquele período, marcado por uma importante 

circulação meridiana.

Entre 1700 e 1719, as notícias relativas a temperaturas baixas e a fenómenos 

associados (formação de gelo e queda de neve), ainda que incidam essencialmente 

sobre os meses de Inverno, são também relativamente frequentes na Primavera e, 

inclusive no Outono (Outubro de 1708 e de 1713) e mesmo no Verão (Junho de 1709), 

o que parece reforçar o carácter excepcional das condições térmicas das duas 

primeiras décadas, no conjunto do século XVIII (figura 15 A e B).

De acordo com a reconstituição dos campos de pressão (Luterbacher et al.,

2002b), de que se apresentam na figura 16 algumas situações exemplificativas, no 

final do LMM, o estado de tempo em Portugal foi com frequência afectado pela 

advecção de ar frio proveniente do Norte e do Leste da Europa. Em Março de 1700 

(fig. 16 A), um centro de altas pressões, localizado sobre as Ilhas Britânicas e em 

ligação ao anticiclone euro-asiático, originou o transporte de um fluxo continental de 

Nordeste, muito frio e seco, até Portugal. Nas suas Memórias, Manuel de Almeida 

refere-se à Primavera de 1700 como “muito secca e frigida”, dizendo não ter chovido 

entre Fevereiro e Abril. Também no norte da Grécia o Inverno foi rigoroso, com 

contínua queda de neve até fins de Março (Xoplaki et al., 2001).
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No mês de Abril de 1713 (fig. 16 B) um anticiclone atlântico, localizado a oeste 
de Portugal e estendendo-se em latitude até uma posição próxima da Islândia, foi 
responsável pela advecção de um fluxo de Norte muito frio e instável sobre o nosso 
país. Manuel de Almeida queixa-se então dos “frios intoleráveis”.

Um outro exemplo é dado pelo mês de Janeiro de 1714 (fig. 16 C) em que um 
vasto campo anticiclónico, estendendo-se sobre grande parte do continente europeu, 
ocasionou uma circulação de Nordeste/Este sobre Portugal. Uma vez mais, Manuel de 
Almeida faz referência no seu diário aos “nordestes” e aos “tão continuados frios”. 
Simultaneamente, a Europa setentrional, localizada no flanco norte do anticiclone, era 
atingida por uma corrente de oeste e registava temperaturas relativamente amenas98.

 1720-1799

A informação alusiva à temperatura para as restantes décadas do século é muito 
mais escassa (fig. 14). Relativamente a “calor”, o número de referências corresponde 
a 20.3% do total, isto é, apenas mais cerca de 12% que nas duas primeiras décadas. 
As alusões a “frio”, são cerca de 26%, menos 19% que as surgidas entre 1700 e 1719, 
incluindo também referências a geada e a queda de neve, esta, em regiões ou locais 
onde, na actualidade, constitui fenómeno excepcional, como o Alentejo (Elvas, Évora, 
Campo Maior ou Monforte), o Ribatejo (Santarém, Alcanede ou Abrantes) ou ainda 
Lisboa.

Quando se comparam as duas primeiras décadas do século XVIII com as 
restantes, existem ainda alguns aspectos térmicos que merecem ser destacados:

 Entre 1720 e o final do século, não só diminuem as notícias que dão conta de 
situações de “frio”, como se confinam praticamente aos meses de Inverno (fig. 15 A e 
B).

 As referências a “calor”, que durante as primeiras duas décadas se 
circunscreveram, quase exclusivamente, ao Verão, surgem posteriormente em número 
superior e alargam-se também aos meses de Outono e de Primavera (fig. 15 C e D).

O mês de Março de 1734, por exemplo, foi caracterizado, em Évora, por 
temperaturas que deverão ter sido elevadíssimas para a época, a ponto de 
contemporâneos terem descrito a situação térmica daquele mês com expressões 
como “a mais destemperada canicula”99, se referirem ao céu como “abrazando a terra” 100, 
e dizerem que “[...] sendo no mês de Março [...] mostravão já [os campos] a quererem se 

segar, bem como se fossem no mês de Junho”101.

98 Quadro sinóptico muito semelhante ao que originou a vaga de frio de meados do mês de Janeiro de 
2003, em Portugal.
99 B.P.E., cod. CV/1-9 d., Livro da despeza da sãchristia […], p. 19.
100 Ibid., p. 43.
101 Fonseca, 2001, p. 10.

http://[...]
http://[...]
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Fig. 16. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar: (A) em Março de 
1700; (B) Abril de 1713 e (C) Janeiro de 
1714 (Luterbacher et al., 2002b).

A

Fig. 17. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Março de 1781 e 
(B) em Março de 1997 (Luterbacher et al., 2002b).
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Também Março de 1781, em que, a par com a falta de chuvas se fala, 
relativamente a Lisboa, de um “calor intempestivo”102, deverá ter marcado um início de 
Primavera anormalmente quente no Sul do país. A reconstituição do campo de 
pressão para este mês mostra um anticiclone de eixo Oeste-Este, centrado a Sul das 
Ilhas Britânicas e estendendo-se desde o Atlântico até à Europa Oriental (fig. 17 A). 
Nesta situação, o Sul da Península Ibérica foi afectado por um fluxo de Este, ou 
mesmo, durante alguns dias, de Sudeste, muito quente, possivelmente com trajecto 
sobre o Norte de África. Março de 1997 apresentou no Sul do país características 
térmicas e pluviométricas muito semelhantes. Em Évora (estação da Torre de 
Sertório), naquele mês, os valores das temperaturas média, máxima média e mínima 
média foram de, 17.2ºC (11.8ºC103), 23.1ºC (15.9ºC) e 11.3ºC (7.7ºC), não tendo sido 
registada precipitação. A reconstituição do campo de pressão referente ao mês de 
Março de 1997 (fig. 17 B) mostra um padrão de circulação semelhante ao que se terá 
verificado em Março de 1781 e que, segundo Ventura e Ramos (1993), corresponde a 
uma das três situações geradoras de meses primaveris anormalmente quentes no Sul 
de Portugal. Maheras et al. (1998) referem também que, em Lisboa, as temperaturas 
elevadas na Primavera estão relacionadas, principalmente, com a presença de um 
anticiclone sobre a França, a Itália ou o Sul das Balcãs, situação que origina, na bacia 
do Mediterrâneo, uma circulação no sentido dos ponteiros do relógio, isto é, fluxos de 
Nordeste sobre a Grécia e de Este ou Sudeste sobre a Península Ibérica. Assim se 
explica, segundo Kutiel e Maheras (1998), a correlação negativa, naquela estação do 
ano, entre os valores de temperatura de Atenas e de Lisboa, isto é, que uma 
circulação favorável a temperaturas baixas (elevadas) em Atenas não seja propícia a
temperaturas elevadas (baixas) em Lisboa. Esta conclusão reforça segundo aqueles 
autores o conceito de Oscilação Mediterrânea entre as extremidades ocidental e 
oriental da bacia.

Trigo et al. (2002), que estudaram o impacto da Oscilação do Atlântico Norte
sobre as temperaturas extremas no continente europeu (período Dezembro-Março de 
1958-1997), concluem que durante a fase positiva da NAO, grande parte da Europa 
ocidental e central regista anomalias térmicas positivas, chegando mesmo o 
aquecimento à Península Ibérica, no caso das temperaturas máximas. Na realidade, 
os valores elevados de temperatura registados, por exemplo, no mês de Março de 
1734 e de 1781 (tal como no de 1997), verificaram-se no contexto de uma fase 
positiva da NAO, cujo índice apresentou valores de, respectivamente, +1.16, +0.4 e 
+1.35 (Luterbacher et al., 2002c)

102 Gazeta de Lisboa, nº 13, de 27 de Março de 1781, p.n.n.
103 Valor médio do período 1961-1990.



IV. O CLIMA NO SÉCULO XVIII

113

Para além destes comentários, muito circunstanciados, o estado actual da 
investigação pouco mais longe autoriza levar a análise da informação térmica 
disponível. Ainda assim, a figura 14 põe em evidência o decréscimo radical das 
referências a “frio” na década de vinte, ao mesmo tempo que permite colocar uma nota 
de destaque:

► Na d�cada de cinquenta, caracterizada por um m�ximo relativo de alus�es a 
situa��es de “frio” e em que n�o foram encontradas refer�ncias a “calor”. Na História 
Universal dos Terramotos (Mendonça, 1758, citado por Carvalho, 1996a, p.55), é 
referido que 1753 e 1754 foram anos com “excessivos frios que gelaram as aguas, não só 

as estagnadas como as correntes”. Existem também referências a frios “summamente 

excessivos” 104 e “a estaçam fria” 105 em Lisboa (Janeiro e Abril de 1753) e a “Nordeste 

rigissimo” e a ”excessivo frio” 106 em Salvaterra (Janeiro de 1754).

Ainda que para o Sul de Portugal não tivessem, até ao momento, sido 
encontradas notícias aludindo a tempo frio e a fenómenos associados, relativamente a 
Março e Abril de 1754, as reconstituições do campo de pressão ao nível do mar para 
aqueles meses mostram claramente a advecção, sobre Portugal, de massas de ar frio 
provenientes de Nordeste – Março de 1754 (fig. 18 A) e de Norte – Abril de 1754 
(figura 18 B), consentâneas com notícias que surgiram relativas ao Centro-Norte e 
Norte do país107.

► Na d�cada de oitenta, caracterizada por um aumento simult�neo das 
not�cias referentes a “frio” e, especialmente, a “calor”.

► Na d�cada de noventa, em que as fontes documentais descritivas n�o 
forneceram qualquer refer�ncia a “calor”, enquanto as not�cias relativas a 
situa��es de frio aumentam comparativamente � d�cada anterior.

Esta análise define uma evolução térmica que não é concordante, por exemplo, 
com a que Font Tullot (1988) traça para Espanha, facto que encontrará explicação 
numa eventual influência da longitude mas, por certo também, no escasso número de 
registos recolhidos e na sua resolução temporal que, como já se disse, não permite, 
na generalidade dos casos, fazer extrapolações para escalas de tempo estacionais ou 
anuais. Contudo, ao longo do século XVIII, surgem notícias na Europa, 
nomeadamente de crises de frio, cuja expressão encontra eco em Portugal. São disso 
exemplo, os invernos de 1708/1709, a que já nos referimos, de 1739/1740 e de 
1788/1789.

104 B.P.E., cod. CIV/1-22 d., Folheto num. 1 de 5 de Janeiro de 1753, fl.n.n.
105 Gazeta de Lisboa, n º 22, de 31 de Maio de 1753, p. 174.
106 B.P.E., cod. CIV/1-22 d., Folheto num. 4, de 26 de Janeiro de 1754, fl.n.n.
107 Referências a geadas em Coimbra e à “intemperança do tempo” em Braga, com alusões aos efeitos 
funestos na saúde das populações, surgem nos Folhetos num. 9 e num. 14 de, respectivamente, 2 de 
Março e 6 de Abril de 1754 (B.P.E., cod. CIV/1-22 d., fl.n.n.).

http://.n.n.)
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- O Inverno de 1739/1740

O ano de 1740 registou os valores mais baixos na série de temperaturas do 
Centro de Inglaterra desde 1659 (Manley, 1974). Também noutras regiões da Europa, 
o frio se fez sentir nesse ano, como na Escandinávia, onde o Báltico ocidental ficou 
completamente coberto de gelo (Koslowski e Glaser, 1995, 1999). O Centro da 
Europa, nomeadamente a Alemanha (Luterbacher et al., 2002a; 2004) e a França (Le 
Roy Ladurie, 1983), assim como a Espanha (Font Tullot, 1988) foram também 
atingidos com particular severidade pelo frio, não só durante o Inverno, mas também 
no decurso dos meses de Primavera, Verão e Outono.

Em Portugal, de acordo com diversas fontes108, a primeira semana de Dezembro 
de 1739 terá sido particularmente chuvosa, com temporais violentos a fustigarem o 
país de norte a sul109. Todavia, já no fim do mês, a referência a vento favorável à 
saída, do porto de Lisboa, da frota mercantil para o Brasil e Angola110, permite deduzir 
a existência de um fluxo de Este ou Nordeste, que, aliás, está bem presente na carta 
de reconstituição do campo de pressão ao nível do mar relativo ao mês de Janeiro de 
1740. Com efeito, na figura 19 pode ver-se um anticiclone centrado sobre as Ilhas 
Britânicas; ventos de Este e de Nordeste terão afectado então os Países Baixos, 
França, Norte de Espanha e atingido Portugal, onde temperaturas baixas também se 
terão feito sentir, como testemunha uma notícia sobre queda de neve, no dia 26 de 
Janeiro, em Alcanede (Santarém)111, onde a ocorrência deste fenómeno é, 
actualmente, excepcional.

Enquanto em outros países da Europa as temperaturas baixas terão perdurado 
durante a Primavera e mesmo durante o Verão, em Portugal não foram encontradas, 
até ao momento, quaisquer outras notícias que permitam concluir da persistência de 
tempo frio, muito embora as cartas de reconstituição do campo de pressão ao nível do 
mar continuem, nos meses de Fevereiro a Maio, a evidenciar a advecção de um fluxo 
de Norte/Nordeste até ao extremo Sudoeste da Península Ibérica (Luterbacher et al., 
2002b).

108 A.C.S.E., CEC 14-VII, Acordos do Cabido, livro 35 (1714-1744), fl. 316; B.P.E., cod. CIV/1-25 d.; 
B.P.E., cod. CIII/2-5; B.P.E., cod. CXII/2-14; B.P.E., cod. CXII/2-1; B.P.E., cod. CXII/2-6; B.P.E., cod.
CIV/1-8 d.; Gazeta de Lisboa, nº 50, de 10 de Dezembro de 1739, p. 600 e Marques (2001/02).
109 Em Coimbra, a inclemência dos elementos meteorológicos e os estragos produzidos motivaram 
mesmo a composição do poema Relaçaõ dos Estragos, que desde o dia 3. de Dezembro athe 6 do 
mesmo mez do prezente anno de 1739. infelizmente cauzou nesta Cidade de Coimbra huma sempre 
memoranda Tempestade (Alvarenga, 1740).
110 Gazeta de Lisboa, nº 1, de 7 de Janeiro de 1740, p. 12.
111 B.P.E., cod. CIII/2-6, Noticia Histórica e Topographica da Villa de Alcanede […], fl. 93 vº. Também em 
Tomar e nas “Serras de Alvayazere se vio [no fim de Janeiro] a neve por muitos dias” (B.P.E., cod. CIV/1-
25 d., Memorias recomendadas â estampa […], fl.n.n.).

http://A.C.S.E.
http://B.P.E.,
http://B.P.E.,
http://B.P.E.,
http://B.P.E.,
http://B.P.E.,
http://.n.n.).
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Fig. 19. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Janeiro de 
1740 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 21. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Dezembro de 
1788 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 20. Reconstituição do campo 
de pressão ao nível do mar no dia 
19 de Fevereiro de 1782 (Kington,
1988).

Fig. 18. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Março de 1754 e 
(B) (B) em Abril de 1754 (Luterbacher et al., 2002b).

A B
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- O Inverno de 1788/1789

A severidade do Inverno de 1788/1789 generalizou-se a grande parte da Europa, 
desde a Rússia, à Alemanha, da Inglaterra à Holanda e França112 (Le Roy Ladurie, 
1983), da Sérvia (Xoplaki et al., 2001) a Espanha (Barriendos et al., 1997b), com fortes 
e prolongadas geadas, nevões em áreas pouco habituais e congelação de rios113. 
Segundo Barriendos, et al. (op. cit.), no Mediterrâneo ocidental observaram-se dois 
episódios frios de especial intensidade. O primeiro entre os dias 26 e 31 de Dezembro 
de 1788, com geadas, ainda que sem precipitações excessivas, bem caracterizado, 
por exemplo, em Barcelona. No segundo período, mais crítico, especialmente entre os 
dias 5 e 7 de Janeiro de 1789, repetiram-se as geadas, mas com precipitação sólida 
intensa e generalizada. Portugal não escapou a esta vaga de frio que assolou o 
continente europeu, existindo testemunhos que dão conta daquele segundo episódio. 
Em Lisboa, na noite do dia 8 de Janeiro, a temperatura desceu aos “3 gráos abaixo do 
ponto de congelação”, notícia divulgada na Gazeta de Lisboa114 e também registada 
por Schulze (1789, fl.173vº), que acrescenta ainda:

“O mez de Janeiro [...] nos tem feito experimentar hum tempo extremamente frio, notavel 
entre muitos annos passados pela continuaçaõ do gelo por sinco dias, de sorte que o 
termometro desceo 3 degráos abaixo do ponto de Congelaçaõ do que naõ há muitos 
exemplos neste Clima.”115

O valor de “3 degráos abaixo do ponto de Congelaçaõ”, referente à escala 
termométrica de Farenheit, corresponde a 29ºF, ou seja, a cerca de –1.7ºC116. 
Barriendos et al. (1997) e Barriendos (2000) afirmam que a vaga de frio do Inverno de 
1788/1789, mais do que pela sua intensidade, foi excepcional devido à persistência de 
condições anómalas durante um período de tempo superior ao habitual. Por exemplo, 
em 1782 e 1784 verificaram-se temperaturas igualmente baixas em Lisboa. Em 1782, 
nos dias 13 de Janeiro e 19 de Fevereiro, Pretorius (1783) registou em Lisboa uma 

112 As Gazetas de Lisboa, principalmente as dos meses de Dezembro de 1788 a Fevereiro de 1789, 
encerram extensas notícias, muitas delas acompanhadas de exaustivos registos instrumentais acerca da
evolução da vaga de frio em várias cidades europeias, nomeadamente em Paris, Londres, Manheim, 
entre outras.
113 Uma consequência curiosa desta vaga de frio por toda a Europa, foi o aparecimento no norte do país, 
nomeadamente no Minho, de bandos de cisnes, aves que nesta altura do ano migram para sul. Este 
Inverno rigoroso tê-las-á trazido até paragens mais meridionais, facto que não deixou de causar 
estranheza a quem avistou aves tão pouco comuns nos nossos céus (ver e.g. Gazeta de Lisboa, 
suplementos ao nº 3, de 23 de Janeiro de 1789, p.n.n. e ao nº 11, de 20 de Março de 1789, p.n.n.).
114 Nº 2, de 13 de Janeiro de 1789, p.n.n.
115 Relativamente ao mês de Janeiro, existem também notícias referentes a tempo muito chuvoso e 
desabrido, bem como a frios e a geadas em Coimbra, com prejuízos nos laranjais e a fortes geadas e
queda de neve em Chaves, nos dias 8 e 9 (Gazeta de Lisboa, nº 4, de 27 de Janeiro de 1789, p.n.n.).
116 A propósito desta crise de frio, Barriendos et al. (1997), citando como fontes as gazetas da época, 
referem para Lisboa a temperatura mínima de –3,8ºC, o que pode, provavelmente, ter resultado de uma 
incorrecta interpretação da notícia da Gazeta de Lisboa.
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temperatura de 32ºF (0ºC), acompanhada no último daqueles dias por queda de neve, 
que atingiu uma espessura de meio palmo (11cm) de altura117. A reconstituição do 
campo de pressão ao nível do mar relativa ao dia 13 de Janeiro, bem como a 19 de 
Fevereiro de 1782, esta última apresentada na fig. 20 (Kington, 1988), mostra a 
advecção de ar frio de Nordeste, transportado na circulação de um centro de altas 
pressões localizado sobre as Ilhas Britânicas. Em 1784 “O maior frio [em Lisboa] foi 

sentido no dia 4 de Dezembro de manhã em 30 gráos [-1,1ºC] que produzio gêlo” (Pretorius, 
1785, p.274-275). Verifica-se, deste modo, que a temperatura de –1.7ºC registada por 
Schulze em Lisboa, no dia 8 de Janeiro de 1789, é muito próxima daqueles valores 
mínimos observados por Pretorius alguns anos antes, o que parece legitimar a tese de 
Barriendos, acima referida, de que a vaga de frio do Inverno de 1788/1789 não terá 
sido excepcional pela sua intensidade.

Tal como em Lisboa, também em Madrid, o frio de Janeiro de 1789 atingiu o seu
paroxismo nos dias 8 e 9 (Barriendos et al., op. cit.). A reconstituição do campo de
pressão ao nível do mar que se apresenta na figura 21 é relativa ao mês de Dezembro 
de 1788 e não ao de Janeiro de 1789, porque a situação sinóptica que originou a 
temperatura negativa em Lisboa no dia 8 daquele mês já não é visível na 
reconstituição do campo de pressão médio mensal de Janeiro. Em Dezembro, e por 
certo ainda durante a primeira semana de Janeiro, a circulação é marcadamente 
meridiana, com a localização de um campo anticiclónico centrado a noroeste das Ilhas 
Britânicas, associado a uma depressão localizada no Mediterrâneo central. Foi este 
padrão de pressão que conduziu a uma advecção de ar frio de nordeste e, 
simultaneamente, originou uma atmosfera instável sobre o território peninsular. Tenha-
se em atenção que se trata de um padrão de circulação semelhante ao verificado no 
dia 19 de Fevereiro de 1782 (fig. 20).

A influência conjugada daqueles dois centros de acção deverá ter sido 
responsável, em Lisboa, no mês de Janeiro de 1789, pelo predomínio dos ventos de 
NNE e pela temperatura média de 9.9ºC (Schulze, 1789), 2.3ºC mais baixa que a 
resultante das medições de Pretorius para o mesmo mês dos anos de 1784 e 1785118

e, simultaneamente, pelo número de dias de chuva (19) e pela precipitação mensal de 
216.6mm. São ainda de Schulze (1789, fl.173vº.) as seguintes palavras: “O mez de 

Janeiro foy muito frio e humido e Ordinariamente traz 3 até 4 polegadas de Agua neste anno 

troxe até 8 polgadas”119.

117 Xoplaki et al., (2001) dão igualmente conta da ocorrência na Grécia, no Inverno de 1782, de rigorosos 
frios, tendo o lago Karla congelado.
118 Recorde-se que as observações meteorológicas instrumentais de Pretorius e de Schulze, ainda que 
possam não ter sido realizadas exactamente no mesmo local, foram feitas na área de Alcântara, em 
Lisboa.
119 Enquanto em Lisboa o valor da precipitação total de 1789 foi de 731mm, muito próximo do normal para 
a estação de Lisboa/Instituto Geofísico (1961-1990), na Catalunha a situação do ano de 1789 foi de seca, 
ainda que em simultâneo com a ocorrência de episódios de precipitação forte e prejudicial à agricultura, o 
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Os exemplos dos invernos de 1739/1740 e de 1788/1789, entre as outras 

situações que atrás foram apresentadas, mostram que as crises de frio no continente 

Europeu e, em particular, no território de Portugal continental, podem estar 

relacionadas com diferentes padrões, de larga escala, da pressão ao nível do mar 

(Luterbacher et al., 2002a). Contudo, essas vagas de frio, durante o século XVIII como 

na actualidade, aparecem invariavelmente relacionadas com situações de bloqueio da 

circulação de Oeste e com a advecção de ar frio de Norte, de Nordeste e mesmo de 

Leste, associadas quer ao desenvolvimento em latitude do anticiclone atlântico (como 

terá acontecido nos meses de Abril de 1713 e de 1754), quer ao seu posicionamento 

em latitudes mais setentrionais, nomeadamente sobre as Ilhas Britânicas (como em 

Março de 1700 e Janeiro de 1740), quer ainda a uma extensão para ocidente do 

anticiclone continental, por vezes com ligação ao anticiclone atlântico, de que é 

representativo o mês de Janeiro de 1714.

O índice NAO (Luterbacher et al., 2002c), dos meses para os quais existe 

informação relativa a vagas de frio em Portugal e que atrás foram analisados, 

apresenta, invariavelmente, valores negativos e parece relacionar-se, 

maioritariamente, com um padrão do campo de pressão ao nível do mar caracterizado 

pela presença de um centro anticiclónico localizado sensivelmente sobre as Ilhas 

Britânicas, associado a uma região ou, inclusive, a um centro depressionário bem 

definido, sobre o Mediterrâneo central. Ilustram esta situação o mês de Março de 1700 

(índice NAO=-1.35), Janeiro de 1740 (-3.36), Março de 1754 (-2.00) e Dezembro de 

1788 (-3.5). A circulação atmosférica em altitude, nestes meses, ter-se-á, 

provavelmente, caracterizado pela presença de uma crista anticiclónica sobre a 

fachada atlântica do continente europeu e por um vale depressionário imediatamente a 

Leste, com eixo de orientação sensivelmente Sudoeste-Nordeste. Ainda a este 

propósito Maheras et al. (1999) consideram que alguns dos episódios de frio que se 

generalizam a toda a bacia do Mediterrâneo, tanto no Outono como no Inverno, estão 

associados a anomalias positivas da pressão ao nível do mar, a Oeste ou Noroeste 

das Ilhas Britânicas, enquanto pressões mais baixas que o normal se localizam a sul. 

Esta distribuição da pressão está associada, segundo Moses et al., 1987 (citados por 

Maheras et al., op. cit.), a uma fase negativa da NAO, a qual frequentemente se 

relaciona com temperaturas baixas na bacia do Mediterrâneo bem como sobre outras 

áreas do continente europeu. Trigo et al. (2002) referem também que durante a fase 

negativa da NAO se verifica um importante transporte de massas de ar frio para o 

que associado à crise de frio dos meses de Dezembro e Janeiro, conduziu a carências alimentares e a 
uma crise de subsistência. Como consequência, em Barcelona ocorreram motins durante os meses de 
Fevereiro e Março de 1789 (Barriendos et al. 1997).
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Norte da Europa, o que explica as fortes anomalias negativas, particularmente das 

temperaturas mínimas nesse sector do continente europeu. Em algumas ocasiões, 

essas advecções de ar frio de Nordeste terão mesmo atingido o extremo sudoeste da 

Europa, nomeadamente o território de Portugal, como exemplificam as crises de frio 

acima referidas. Também Luterbacher et al. (2004) consideram que os invernos 

extremamente frios na Europa estão frequentemente relacionados com fases 

negativas da NAO e com a persistência de sistemas de altas pressões centrados 

sobre o Norte da Europa ou a Escandinávia ou, ainda, com a extensão para ocidente 

do Anticiclone Siberiano.

2.1.2. O contributo das fontes documentais instrumentais

A disponibilidade de fontes instrumentais durante alguns anos da década de 

oitenta do século XVIII, nomeadamente a série resultante das observações tridiárias 

realizadas por Velho em Mafra, entre 1783 e 1787, permitem, em conjunto com as 

informações textuais, que por vezes acompanham os registos numéricos, e com as 

fontes documentais descritivas, caracterizar de uma forma mais aprofundada 

determinados acontecimentos meteorológicos, aclarar os respectivos enquadramentos 

sinópticos, bem como avaliar do seu carácter mais ou menos anómalo ou mesmo 

excepcional.

Apresenta-se, de seguida, alguma informação relativa à temperatura, apoiada, 

essencialmente, numa análise preliminar dos registos de Velho.

A temperatura média anual (tma) no período 1783-1787 foi, em Mafra, de 

14.0ºC. O ano com média anual mais baixa foi 1784120 (13.1ºC). Os anos de 1785 e 

1786 foram os que apresentaram tma mais alta, respectivamente, 14.7ºC e 14.8ºC 

(fig. 22).

A uma escala trimestral, verifica-se também que as primaveras, verões e 

outonos de 1784 registaram temperaturas inferiores às dos restantes anos. O ano de 

1785 foi o mais frio durante o trimestre de Inverno. Idênticas conclusões se extraem 

quando se consideram os valores das temperaturas máximas e mínimas médias 

(fig. 22).

Para o conjunto dos cinco anos da série, o mês de Julho apresentou a 

temperatura média mais alta (19.3ºC), variando entre 17.9ºC (1787) e 20.9ºC (1786). 

Janeiro registou a temperatura média mais baixa (9.8ºC), com uma variação entre 

120 Para o ano de 1783, não se dispõe de dados relativos aos trimestres de Inverno (por ausência de 
informação relativa ao mês de Dezembro de 1782) e de Outono (por falta de informação referente ao mês 
de Setembro).
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9.1ºC (1787) e 10.7ºC (1786). Idênticas conclusões se tiram quando se encaram os 

valores das temperaturas máximas e mínimas médias. A amplitude térmica anual 

(média do conjunto dos cinco anos) foi, assim, de 9.5ºC.

Utilizando-se a classificação 

proposta por Daveau e colab. 

(1985), Mafra apresentou (valores 

médios de 1783-1787) um Verão 

fresco, menos de 20 dias (16) 

com temperatura máxima > 25ºC e 

temperatura máxima média do 

mês mais quente (Julho/Agosto) = 

23ºC; e um Inverno tépido, menos 

de 2 dias (0) com temperatura 

mínima < 0ºC e temperatura 

mínima média do mês mais frio 

(Janeiro/Fevereiro/Dezembro) > 

6ºC (7,6ºC). Segundo a mesma 

classificação, o Verão é 

actualmente fresco e o Inverno 

moderado: 2 a 10/15 dias com 

temperatura mínima < 0ºC e 

temperatura mínima média do mês 

mais frio entre 4 e 6ºC.

Atendendo a que o Verão de 

1783 foi excepcional devido à 

presença de um persistente “nevoeiro seco” e o ano de 1784 foi, à escala anual e dos 

trimestres de Primavera, Verão e Outono, o mais frio da série de cinco121, analisam-se, 

de seguida, estes dois casos com mais detalhe. Relativamente a 1784 dispomos, a par 

com os registos de Velho para Mafra, dos valores das temperaturas médias mensais 

relativas a Lisboa (Pretorius, 1785).

 O “Nevoeiro seco” do ano de 1783

O ano de 1783 merece um particular destaque devido ao “tempo nevoado” e à 

“nevoa permanente de dia e de noite”, que caracterizou o estado de tempo durante um 

121 Referindo-se ao ano de 1784, Pretorius (1785, p. 274) diz: “[…] o anno em geral foi mais fresco que 
quente”.

Fig. 22. Temperaturas em Mafra (1783-1785): 
(A) Temperaturas médias; (B) Temperaturas 
máximas médias e (C) Temperaturas mínimas 
médias.
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considerável número de dias dos meses de Junho e Julho. Pretorius (1785, p.270 e 

272), no extracto das observações meteorológicas relativas a 1783 e 1784 dá-nos 

dessa ocorrência o seguinte testemunho:
“Porém o que faz este anno [de 1783] mais notavel entre muitos passados, foi o tempo 
nevoado do veraõ. Desde 22 de Junho até 6 de Julho houve por tempo de 14 dias huma 
nevoa permanente de dia e de noite, e pouco tempo depois desde 12 de Julho até 20 
succedeo o mesmo por espaço de 8 dias: e o que he ainda mais de reparar, o mesmo 
tempo nevoado reinou na maior parte do nosso Hemisferio Boreal.”
“[…] o veraõ, e principalmente o mez de Agosto, mostrou em fim dias belos e serenos, 
isentos daquellas nevoas seccas, que no Veraõ antecedente [de 1783] tapáraõ por 
tempo de mezes a luz dos astros, e do dia, tanto cá como na maior parte da Europa.”

Tal como Pretorius, também Velho registou em Mafra, durante os períodos a que 

o investigador alemão se refere, nomeadamente entre os dias 26 de Junho e 2 de 

Julho e entre 13 e 20 de Julho, “nev.”(oeiro), “ceo enevoad.” e “nev.”(voeiro) “sec.”(o). 

Contudo, várias outras referências a nevoeiro e a céu enevoado surgem nos 

assentamentos de Velho relativos aos meses de Junho a Agosto (Velho, 1797b). 

Durante estes três meses, 67.2% das alusões a nevoeiros e a céu enevoado estão 

associadas a ventos de Norte e de Noroeste e 81.3% a ventos de Norte, de Noroeste 

e de Oeste (Velho, op. cit.).

Para além do carácter invulgar do fenómeno, “o nevoeiro seco” do Verão de 

1783 foi, aliás como Pretorius sublinha, um fenómeno generalizado a grande parte do 

Hemisfério Norte, persistindo por um período de aproximadamente três meses 

(meados de Junho a Setembro) sobre o território europeu, causando doenças em 

pessoas e animais, danificando as colheitas e a vegetação natural e fazendo o disco 

solar aparecer “tinto de sangue” ao nascer e durante o ocaso (Camuffo e Enzi, 1995b). 

Deste nevoeiro e dos seus efeitos, há testemunhos desde o norte da Europa, até à 

Península Ibérica, da França e Itália, à Áustria e à Hungria, surgindo ainda relatos de 

áreas tão afastadas como Malta, Roménia, Istambul e Síria (Demarée e Ogilvie, 2001).

A causa do “Grande nevoeiro seco”, como ficou descrito por contemporâneos, foi 

a erupção vulcânica de Lakagígar, na Islândia (Junho de 1783-Fevereiro de 1784), a 

qual originou a maior corrente de lava dos tempos históricos, estimada entre 12 e 27 

km3 (Kington, 1980) e que, devido à emissão de compostos de enxofre (SO2 e H2S), 

deverá ter desencadeado, na estratosfera, a produção de 9.03x107 toneladas de 

aerossóis de ácido sulfúrico (H2SO4), o que, tendo em conta este critério, também faz 

desta erupção a mais importante dos últimos quinhentos anos (Bradley e Jones, 

1995c). Segundo Bradley e Jones (op. cit.), Sila e Zielinski (1998) e Pyle (1998) estes 

aerossóis são tidos como importantes na redução do valor da radiação solar que 

atinge a superfície, existindo uma relação estreita entre os valores estimados para a 

produção de compostos de enxofre na sequência das maiores erupções vulcânicas 
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explosivas ocorridas nos últimos séculos e o decréscimo de temperatura no Hemisfério 

Norte. De acordo com Briffa et al. (1998) as temperaturas anormalmente baixas 

verificadas durante o Verão de 1601, um dos mais frios na Europa nos últimos 

quinhentos anos (Luterbacher et al., 2004), ficaram a dever-se à erupção do 

Huaynaputina (Peru), iniciada em Fevereiro de 1600 e considerada uma das mais 

explosivas dos últimos séculos (VEI122=7). Pyle (1998) refere também que as latitudes 

médias do Hemisfério Norte parecem ser particularmente sensíveis aos efeitos das 

grandes erupções, respondendo com um ligeiro aumento da temperatura no Inverno e 

um acentuado arrefecimento no Verão. Ainda de acordo com Pyle (op. cit.), no caso da 

erupção de 1783, uma vez que a maior parte dos poluentes ficaram confinados à 

troposfera (VEI=4), os efeitos de arrefecimento, embora localmente significativos, não 

tiveram grande expressão à escala hemisférica, registando o Verão de 1783 no 

Hemisfério Norte uma anomalia de apenas -0.27ºC em relação à média do período de 

referência (1881-1960). Ora, segundo os dados de Pretorius, o ano de 1783 terá sido, 

em Lisboa, mais frio que a média dos anos anteriores123. Dele diz Pretorius (1785, 

p.269):
“Este anno foi frio, porque a meia proporcional do calôr naõ chegou a mais de 16 gr124. 
[sic] e hum terço de Farenheit, quando a media estabelecida pelas observações dos 
annos passados he de 63 gráos [17.2ºC]”

Também segundo os registos de Velho (1787, 1797b, 1797c, 1799a e 1799b), os 

valores das temperaturas médias dos trimestres de Verão de 1783 e 1784 foram 

claramente inferiores aos dos anos de 1785 a 1787 (Quadro X).

Quadro X - Temperaturas médias (ºC) em Mafra

1783 1784 1785 1786 1787
Temperatura média anual - 13.1 14.7 14.8 14.4
Temperatura média trimestre Verão 17.5 17.3 19.4 19.5 18.1

Contudo, contrariamente ao que os dados de Pretorius e Velho indicam para a 

região de Lisboa, na Europa Ocidental, como por exemplo, no Centro de Inglaterra, o 

Verão de 1783 e, em concreto o mês de Julho, é considerado um dos mais quentes 

dos últimos três séculos (Kington, 1980). Também no Sudoeste da Morávia, segundo 

Brázdil et al., (2003), aquele Verão terá sido quente, o mesmo acontecendo na 

122 VEI=Volcanic Explosivity Índex (escala de 1 a 8).
123 O mesmo já tendo, aliás, acontecido com o ano anterior, cuja temperatura média havia sido de 61ºF 
(16.1ºC).
124 No Extracto das observações meteorológicas feitas em Lisboa no anno de 1785 e publicadas no 
Almanach de Lisboa do ano de 1786 (p.255), Pretorius corrige o lapso: “Emende-se no extracto das 
Observações Meteorologicas impressas no Almanach do anno passado, p. 269 lin 15 = a mais de 16 
gráos, que devia ser = a mais de 61 gráos [ou seja, 16.1ºC]”.
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Alemanha, onde o trimestre de Verão, particularmente o mês de Julho, apresenta 

anomalias térmicas positivas em relação à média do período 1780-1995 (Jacobeit et 

al., 1997). Porque foi o Verão quente em vez de fresco? Terá sido o aumento de 

temperatura verificado apenas uma flutuação sem qualquer relação com a erupção

vulcânica da Islândia? Estas dúvidas levantadas por Demarée e Ogilvie (2001) 

traduzem, afinal, a incompreensão da relação entre, por um lado, aquele episódio 

eruptivo, um dos mais extraordinários fenómenos geofísicos do último milénio e, por 

outro, o Verão muito quente de 1783 e o Inverno extremamente frio que se lhe seguiu.

Para além de quente, o Verão de 1783 foi igualmente caracterizado pela 

ocorrência, em quase toda a Europa, de numerosas tempestades acompanhadas de 

trovoadas, algumas seguidas de inundações (Demarée e Ogilvie, op. cit.)125. Em 

Portugal, nem Pretorius nem Velho, nem, por exemplo, a Gazeta de Lisboa fornecem 

quaisquer notícias da ocorrência de fenómenos daquela natureza. Pretorius (1785, 

p.270) diz mesmo:
“[…] naõ obstante esta nevoa, e alguns nevoeiros, foi todo o Veraõ [de 1783] muito 

secco: bem se póde chamar extraordinario que por tempo de 70 dias, desde 19 de Junho até 

27 de Agosto naõ chovesse, fóra daquela pouca humidade dos ditos nevoeiros [...]”

Velho (1797b) confirma a informação de Pretorius, registando em Mafra, entre 19 

de Junho e 27 de Agosto de 1783, apenas 3 linhas e 3 décimas de precipitação, ou 

seja, 7.4mm. Este Verão seco e, de acordo com os registos de Velho, algo fresco, foi 

acompanhado, em Mafra, por uma clara prevalência de ventos de Norte (fig. 23 A),

rumo cuja frequência de ocorrência apresentou, no trimestre de Verão de 1783, um 

125 Em Milão, no dia 21 de Junho, chega mesmo a realizar-se uma procissão Pro Serenitate para pedir o 
fim de chuvas, que duravam há já cinco semanas (Demarée e Ogilvie, 2001).

Fig. 23. (A) Frequência do vento dos vários rumos, em Mafra, no Verão de 1783; (B) 
Desvios dos vários rumos do vento no Verão de 1783, em relação à média dos trimestres 
de Verão (1783-1787).
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desvio positivo de + 8,5% em relação à média dos verões do período 1783-1787 (fig. 

23 B).

Na fig. 24 A, B e C apresenta-se a reconstituição do campo de pressão ao nível 

do mar, nos dias 20 de Junho, 19 de Julho e 17 de Agosto de 1783 (Kington, 1988). 

Trata-se de três situações representativas do domínio, em Portugal continental, de 

ventos do quadrante norte durante os meses de Verão daquele ano.

 O ano de 1784

Apesar de se desconhecerem os locais exactos onde Velho e Pretorius 

realizaram as suas observações instrumentais, de se ignorar se os dois investigadores 

terão utilizado o mesmo modelo de termómetro e empregue a mesma metodologia na 

leitura e correcção dos valores de temperatura, os dados apresentados na figura 25 e 

no Quadro XI parecem consentâneos com a distinta localização geográfica de Lisboa 

e Mafra e, mais concretamente, com o 

facto de Velho ter efectuado as suas 

medições a uma altitude superior e em 

posição de maior exposição aos ventos 

dominantes, enquanto Pretorius as terá 

realizado a uma menor altitude, em 

posição topográfica deprimida e numa 

situação de maior abrigo relativamente 

ao vento. Deste modo, Mafra 

apresenta, ao longo de todo o ano, 

valores de temperatura inferiores aos 

Fig. 24. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar nos dias: 20 de Junho (A); 19 
de Julho (B); e 17 de Agosto de 1783 (C) [Kington, 1988]. A seta a negro representa a 
direcção do vento mais frequente em Mafra (de acordo com a informação de Velho, 1797b).
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de Lisboa, sobretudo nos meses de Verão e de Primavera126, característica que pode 

encontrar explicação nos factores acima mencionados, nomeadamente na maior 

exposição aos ventos de Norte, largamente dominantes, em Mafra, no Verão de 1784 

(frequência de ocorrência de 67.4%)127.

Quadro XI - Temperatura (ºC) em 1784

Local Média anual Média mês mais Quente Média mês mais Frio Amplitude térmica anual

Mafra 13.1 18.3 (Julho) 8.9 (Dezembro) 9.4

Lisboa 16.6 22.8 (Julho e Agosto) 10.6 (Dezembro) 12.2

Relativamente aos valores extremos de temperatura, no ano de 1784 a máxima 

absoluta foi registada por Velho e Pretorius em 13 de Agosto, sendo de 33.9ºC em 

Mafra e de 41.1ºC em Lisboa. Nesse dia Velho registou vento de Este e céu limpo de 

manhã e vento de NE com céu limpo de tarde e de noite. Nessa noite o registo da 

temperatura foi de 26.7ºC.

Pretorius (1785) referindo-se ao “calor excessivo do Verão” apresenta os valores 

de temperatura máxima, registados em Lisboa, nos dias 15 de Junho, 13 e 16 de Julho 

e 13 e 14 de Agosto. A análise e comparação desses valores com os apresentados 

por Velho para Mafra (Quadro XII), permite assegurar do rigor e da fiabilidade das 

suas observações, uma vez verificada a concordância entre os registos dos dois 

investigadores.

Quadro XII - Valores de Temperatura (ºC) no Verão de 1784

Data LISBOA MAFRA

Máxima Média mensal Máxima Média mensal

15 de Junho 36.1 21.1 28.9 15.9

13 de Julho 38.9 32.2

16 de Julho 37.2
22.8

32.2
18.3

13 de Agosto 41.1128 33.9

14 de Agosto 39.4
22.8

32.8
17.6

O valor de 28.9ºC registado no dia 15 de Junho, em Mafra, corresponde à 

temperatura máxima mais alta desse mês (fig. 26 A), sendo a temperatura média 

126 Situação idêntica à que se verifica no ano de 1785.
127 Pretorius (1785, p. 276) refere, também, que “No Veraõ [de 1784] o vento denominante [sic] foi Norte, 
variando de NO. para NE”.
128 Também a Gazeta de Lisboa, certamente conhecedora das observações meteorológicas de Pretorius, 
se refere, no nº 33, de 17 de Agosto de 1784 (p.n.n.), a esta temperatura nos seguintes termos: “[…] se 
sentio aqui o calor mais excessivo de que se conserva lembrança, chegando a obsevar-se às 3 horas da 
tarde o thermometro de farenheit no gráo 106. O Hygrometro mostrou hum gráo de seccura muito 
extraordinário […]”.

http://p.n.n.),
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desse dia (23.9ºC) a mais 

elevada de Junho (temperatura 

média mensal=15.9ºC). No dia 

15 (todo o dia) e no dia 16 

(manhã) o vento soprou de 

Este. Nos restantes dias do 

mês, o vento soprou de Norte 

(73.3%) e Noroeste (22.2%). Na 

reconstituição do campo de 

pressão para o dia 15 de Junho 

de 1784 (Kington, 1988), é 

visível um anticiclone centrado 

sobre o Golfo da Biscaia, na 

circulação do qual um fluxo de 

Nordeste, com trajecto sobre o 

interior da Península Ibérica, 

terá atingido Portugal (fig. 27 A).

O valor de 32.2ºC 

ocorrido, em Mafra, nos dias 13 

e 16 de Julho corresponde à 

temperatura máxima absoluta 

deste mês (fig. 26 B), sendo a 

temperatura média destes dias, respectivamente, 27.2ºC e 26.7ºC, as mais elevadas 

de Julho (temperatura média mensal=18.3ºC). Entre os dias 13 e 16, a direcção do 

vento em Mafra foi de Este, tendo Velho registado ao longo desses quatro dias “Ceo 

cl(aro) e lind(o)”. Em 71.0% dos dias de Julho, o vento soprou de Norte e Noroeste. A 

Fig. 26. Temperatura em Mafra no Verão de 1784: (A) 
Junho; (B) Julho e (C) Agosto.
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13 de Julho, o padrão de circulação no extremo sudoeste do continente europeu era 

muito semelhante ao verificado no dia 15 de Junho, com advecção sobre Portugal de 

uma massa de ar proveniente de Este (fig. 27 B).

Os valores de 33.9ºC e 32.8ºC verificados nos dias 13 e 14 de Agosto 

correspondem às temperaturas máximas absolutas deste mês em Mafra (fig. 26 C), 

sendo as temperaturas médias daqueles dias, respectivamente, 28.5ºC e 27.8ºC, as 

mais elevadas de Agosto (temperatura média mensal = 17.6ºC). Nos dias 13 e 14 

Velho registou vento de Nordeste e Este, quando ao longo do mês, foram os ventos de 

Norte e Noroeste os dominantes (87.1% dos dias). A reconstituição do campo de 

pressão do dia 13 de Agosto (Kington, 1988) não difere muito dos anteriores, com um 

núcleo anticiclónico centrado a Noroeste da Península Ibérica a originar um fluxo de 

Nordeste sobre o território de Portugal continental (fig. 27 C).

A temperatura mínima absoluta foi registada em Mafra no dia 4 de Fevereiro 

(1.7ºC)129 e, em Lisboa, no dia 4 de Dezembro (–1.1ºC). No dia 4 de Fevereiro, quando 

em Mafra se registou a mínima absoluta de 1.7ºC (fig. 28 A), os registos do vento e da 

nebulosidade foram: NE muito seco/céu limpo, de manhã, à tarde e à noite, 

observações concordantes com a reconstituição do campo de pressão no sudoeste da 

Europa (fig. 29 A). Nos restantes dias do mês o céu esteve, de uma maneira geral, 

encoberto. Em 75.9% dos registos deste mês de Fevereiro, o vento soprou dos rumos 

Noroeste, Oeste e Sudoeste, observação consentânea com a reconstituição do campo 

de pressão para aquele mês (fig. 30).

No dia 4 de Dezembro, quando a temperatura mínima em Mafra foi de 4.4ºC, 

Velho registou a ocorrência de ventos de NE/céu limpo (manhã), de N/algumas nuvens 

soltas (tarde) e de O/céu coberto (noite). Em Dezembro, a temperatura mínima 

absoluta em Mafra foi observada no dia 21 (3.9ºC, fig. 28 B), tendo então os registos 

do vento e da nebulosidade sido: NE/céu claro e lindo (manhã), NE/céu claro e lindo 

(tarde). Os únicos registos de vento de NE neste mês referem-se precisamente aos 

dias 3 e 4 e 20 e 21. Os ventos mais frequentes foram os de Noroeste e Oeste 

(frequência superior a 50%). Na reconstituição do campo de pressão para o dia 21 de 

Dezembro, observa-se um núcleo de altas pressões localizado imediatamente a oeste 

de Portugal continental (fig 29 B), responsável pelo fluxo do quadrante Norte registado 

por Velho.

129 Este valor foi também registado por Velho no dia 2 de Março de 1785, constituindo a temperatura 
mínima absoluta mais baixa, em Mafra, durante o período 1783-1787. Naquele dia, de manhã, o vento 
soprou de Nordeste “rijo” e o céu esteve “claro e lindo”. À tarde, o vento soprou de Nordeste, depois de
Norte, com “ceo claro”, situação que foi, igualmente, observada à noite.
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Fig. 29. Reconstituição do campo de pressão ao nível do 
mar nos dias: 4 de Fevereiro (A) e 21 de Dezembro de 
1784 (B) [Kington, 1988].

A B

Fig. 30. Reconstituição do campo da
pressão ao nível do mar em Fevereiro de 
1784 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 28. Temperatura em Mafra no mês de: (A) 
Fevereiro e (B) Dezembro de 1784.
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2.2. A Precipitação

O volume de notícias relativo a fenómenos hídricos constitui mais de metade da 
informação recolhida até ao momento. Aliás, conforme já foi salientado, os dados 
referentes a temperatura e a fenómenos associados regista uma franca diminuição a 
partir da terceira década do século XVIII, o que confere ainda um maior destaque às 
notícias alusivas à escassez ou à abundância de precipitação.

2.2.1. O contributo das fontes documentais descritivas para o estudo da 

variabilidade da precipitação

O maior volume de notícias, associado, quer ao menor grau de subjectividade 
das anotações que fornecem informação sobre fenómenos hídricos, quer às 
características semânticas dos próprios registos escritos, autorizam a extrapolação 
para uma escala mensal e estacional de uma parte significativa da informação 
recolhida, bem como a sua “semi-quantificação”. Deste modo, seguindo a metodologia 
já empregue no estudo do LMM no sul de Portugal (Alcoforado et al., 2000) e descrita 
em III.2. do presente trabalho, foram determinados os índices de precipitação 
estacional e anual, que se apresentam na figura 31. Devido à escassez de informação 
para os meses de Junho, Julho e Agosto, não se apresenta o gráfico relativo ao índice 
de precipitação do trimestre de Verão.

No sentido de se verificar a relação existente entre o índice de precipitação anual 
e os índices de precipitação de cada um dos trimestres, foi utilizado o método de 
regressão simples. Os valores de r (coeficiente de correlação) obtidos, todos com 
significado estatístico para riscos de erro de 0.02, parecem revelar que, durante o 
século XVIII, no Sul de Portugal, a variabilidade da precipitação anual se relacionou 
principalmente com a verificada durante o trimestre de Primavera (r=0.91) e em 
segundo lugar com a do Inverno (r=0.81). A relação entre a variabilidade da 
precipitação anual e a do trimestre de Outono traduziu-se no valor de r mais baixo 
(0.68)130.

A análise da figura 31, nomeadamente a referente ao índice de precipitação 
anual, permite confirmar o que já havia sido concluído relativamente ao LMM
(Alcoforado et al., op. cit.), ou seja, a grande variabilidade registada pela precipitação 
ao longo do século XVIII, característica que se mantêm durante o início do século XIX 
(Alcoforado et al., 1997b) e ao longo do subsequente período instrumental (Alcoforado, 
1984).

130 Pela razão acima invocada não foi averiguada a relação estatística entre a variabilidade da 
precipitação anual e a do trimestre de Verão.
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Fig. 31. (A) Índice de precipitação anual; (B) Índice de precipitação do trimestre de Inverno 
(Dezembro-Fevereiro).
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Fig. 31. (C) Índice de precipitação do trimestre de Primavera (Março-Maio); (D) Índice de precipitação 
do trimestre de Outono (Setembro-Novembro).
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Uma observação mais detalhada da figura 31 A possibilita, ainda, colocar uma 
nota de destaque, por um lado, nas duas primeiras décadas do século XVIII, em 
particular nos anos compreendidos entre 1700 e 1715 e, por outro, na década de 
oitenta. Contudo, enquanto entre 1700 e 1715 se verifica uma forte variabilidade, 
nomeadamente no final do período, com anos muito secos, eventualmente os mais 
secos do século (1714; 1715), a sucederem-se a anos muito chuvosos (1701; 1706 e 
1713), relativamente aos anos oitenta, constata-se a existência de um conjunto de 
anos chuvosos, bem delimitado pelos anos secos do final da década de setenta e do 
início da década de noventa.

Para além daqueles períodos, merecem também uma referência os anos trinta, 
caracterizados igualmente por uma forte variabilidade da precipitação, sendo de 
destacar os anos muito secos de 1734 e 1737/1738, interrompidos pelo ano de 1736, 
muito chuvoso.

Ainda a uma escala anual, evidenciam-se dois conjuntos de anos com índices de 
precipitação de valor reduzido ou nulo: 1716-1728 e 1762-1778, excepção feita, neste 
último, a 1763 e 1775. Foram dois períodos que poderão, eventualmente, ter sido 
dominados por anos com valores normais de precipitação. Todavia, não é de excluir a 
possibilidade da existência de uma relação entre a falta de notícias sobre 
acontecimentos hídricos extremos, no segundo daqueles períodos, notória também à 
escala do trimestre de Inverno, e o hiato na publicação da Gazeta de Lisboa, (1762-
1778) fonte que, conforme já foi referido, forneceu a este estudo o maior volume de 
notícias com interesse meteorológico. Não obstante esta ausência de informação 
relativa ao Sul de Portugal, há indicações de que, entre 1766 e 1769, Braga e as suas 
vizinhanças terão sido duramente flageladas pelo excesso de chuva, tendo ali a 
realização de cerimónias litúrgicas Pro Serenitate sido frequente durante aqueles anos 
(Marques, 2001/02).

O conjunto formado pelos anos compreendidos entre 1716 e 1728, todos com 
índice de precipitação anual igual a 0 (fig. 31 A), é visível também nos gráficos 
relativos aos trimestres de Inverno, Primavera e Outono (figuras 34 B a D). Terão sido 
normais, no Sul do país, todos esses anos e estações? É uma hipótese plausível, uma 
vez que para aquele período se dispõe de fontes institucionais e particulares, bem 
como de periódicos, como a própria Gazeta de Lisboa, que iniciou a sua publicação no 
ano de 1715, e em nenhum caso as notícias recolhidas permitem inferir a existência 
de anomalias da precipitação, sejam défices ou excessos hídricos.

A uma escala estacional parece evidente que, dos três trimestres para os quais 
se determinou o índice de precipitação, é o Inverno (fig. 31 B) aquele em que, durante 
o século XVIII, se verificou uma maior variabilidade naquele parâmetro. O Outono foi a 
estação em que menor terá sido a variabilidade da precipitação (fig. 31 D),
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destacando-se o extenso período de 1748 a 1778 em que, por não ter sido recolhida 
qualquer informação relativa aos meses de Setembro a Novembro ou porque as 
notícias apontaram no sentido do predomínio de condições normais de precipitação, 
se atribuiu um valor 0 ao índice.

Nesta fase da investigação, e em função do que atrás fica exposto, foram 

seleccionados dois períodos para uma análise preliminar, exclusivamente suportada 

em informação proveniente de fontes documentais descritivas. O primeiro corresponde 

ao início do século XVIII (1700-1715) e o segundo à década de trinta, ambos 

marcados por uma forte variabilidade da precipitação e em relação aos quais se 

dispõe de um conjunto de notícias relevante, tanto em número como em qualidade.

Já perto do final de Setecentos ocorre um ciclo de anos chuvosos, compreendido 

entre 1783 e 1790(?) que, por dizer respeito a um período para o qual se possui já 

informação quantitativa, resultante dos primeiros registos instrumentais, será estudado 

à frente.

 Início do século XVIII

No Sul de Portugal, os primeiros quinze anos do século XVIII, correspondentes 

ao final do LMM, foram caracterizados por uma grande variabilidade da precipitação 

(figura 31). Baseados, essencialmente, nas Memórias Históricas de Lisboa (1680-

1716), de Manuel de Almeida131 e na Gazeta em forma de Carta (1701-1716) de 

Soares da Silva132, as duas mais importantes fontes disponíveis para as primeiras 

décadas do século XVIII, analisam-se aqui, de forma mais detalhada, três dos 

períodos que, do ponto de vista pluviométrico, são representativos das situações 

extremas que se produziram durante os primeiros anos de Setecentos. O primeiro 

caracterizou-se pela ocorrência de chuvas persistentes ao longo de um intervalo de 

tempo considerável (Inverno de 1706/1707-Verão de 1709, apenas interrompido pela 

escassez pluviométrica do Verão e do Outono de 1707). Os segundo e terceiro 

(Inverno de 1711/1712 e o período compreendido entre a Primavera de 1714 e o 

Outono de 1715), foram marcados por uma situação inversa, ou seja, por um défice 

pluviométrico, particularmente prolongado no último caso.

- O período húmido compreendido entre o Inverno de 1706/1707 e o
Verão de 1709

De acordo com Almeida e Silva o Inverno de 1706/1707, bem como o início da 

131 Que daqui em diante será tratado, simplesmente, por Almeida.
132 Que daqui em diante será tratado, simplesmente, por Silva.
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Primavera seguinte foram bastante chuvosos em Lisboa. São de Almeida (1948, p.61) 

as seguintes palavras:
“[…] em todos os mezes do inverno, e athe sesta feira 25 de Março em que se fes a 
procição dos Terceiros de Jesus133 não ouve domingo nem dia santo em que não 
chovesse e com o muito inverno cairão nesta cidade muitas cazas […] em rezolução 
tudo esta hoje dia de Pascoa de Flores 24 de Abril em que faço esta memoria nadando 
em agoa e choveo algua agoa e correndo ao poço dos Negros hum rio della.”

Os testemunhos de Silva (1931, p.99) são concordantes; ao escrever na 

segunda metade de Fevereiro 1707, depois de se referir aos temporais daquele mês, 

diz:
”[…] chouendo, e ventando há quatro mezes quazi continuam.te com diluuios, e 
inundações de agua; Inverno enfim semelhante ao verão passado, de tam ardentes, e 
jamais uistos calores; de cujo excesso em hua, e outra estação não há memoria na 
nossa terra, nem no nosso clima.”

E já na segunda metade de Março refere (op. cit., p.102):
“os Nauios q d aqui hião, ainda não partirão, nem se sabe q.do partirão, agora com algua 
cauza, pela mudança do tempo, com nouas e iguais Repitições, de Chuuas, e uentos, q 
quazi continuam.te fazem ha mais de 5 mezes […]”134

A reconstituição do campo de pressão para os meses de Novembro de 1706 a 

Fevereiro de 1707 parece consentânea com as referências de Almeida e Silva a 

chuvas continuadas. A figura 32, referente ao mês de Novembro de 1706, é 

representativa da situação de tempo chuvoso referida pelas duas fontes bem como do 

Inverno “sem que fizese frio algum” e sem geadas como o caracteriza Almeida. Nos 

meses de Março e de Abril, muito embora persistam as alusões à continuação das 

chuvas, pelo menos até final do mês de Abril, nas cartas de reconstituição do campo 

de pressão ao nível do mar, a situação é já bem diferente. O fluxo do quadrante Oeste 

dá lugar a uma circulação de Nor-Nordeste sobre a Península Ibérica, originada pela 

presença de um anticiclone atlântico que se estende até à latitude das Ilhas Britânicas 

(figura 33). Os testemunhos de Almeida, ao referir que “somente em Março e em Abril 

houve alguns frios” parecem confirmar este quadro sinóptico.

Após os meses de Verão e Outono de 1707, a chuva parece ter regressado, 

desta vez para persistir de forma quase contínua até ao início do Verão de 1709. Tal é 

o que se depreende dos testemunhos concordantes de Almeida e de Silva.

Referindo-se a Janeiro de 1708, Almeida (1948, p. 65-66) refere que entrou com:

“[…] grandissima chuva […] e continuou sempre em tal forma que em todo o mês não 

133 Almeida não explicita os motivos da realização desta procissão. Ter-se-á realizado para implorar a 
serenidade do tempo?
134 Esta referência a cinco meses de chuvas faz pensar que já Novembro de 1706 terá sido um mês 
chuvoso, suposição que parece encontrar algum fundamento num requerimento do carcereiro da cadeia 
da cidade de Évora, deixado em acta datada de 10 de Novembro de 1706, em que este se queixa do 
estado do telhado e das abóbadas do edifício “que estavam arruinadas por cauza das aguas”. A.D.E., 
A.C.M.E., Livro de Actas da Câmara Municipal de Évora (1706-1708), vol. XXIX, fl. 36 vº.

http://A.D.E.,
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houve só hum dia em que não chovesse […] e neste rio [Tejo] se perderam duas naus 
de estrangeiros e muitas perdas em varias embarcações e ouve varias ruinas de casas e 
no rio ou por rezão das cheas ou das agoas do mar chegou a partes donde nunqua 
chegou e por todo o reino foi o mesmo e tambem nas arvores fes em toda a parte 
grandes estragos”.

Silva (post.1716, fl.90), escrevendo em meados de Fevereiro de 1708, diz:

“Continuão as tormentas, e as perdas dellas, e desde meado Dez.º ate o fim de Janr.º 
não houve hum dia em q não houvesse hua inundação de agoa, com tam repetidas 
cheas, e tam desmedidas, q chegarão aonde nunca houve memoria q chegassem, 
sendo excessivas as ruinas no mar, e na terra, nesta não só derrubando muros, pontes, 
e edificios, mas alagando os campos, levando as searas, e arrebatando os gados […]”

Na segunda metade do mês de Fevereiro, há notícia da realização de preces 

públicas Pro Serenitate na cidade de Évora:
“[…] e Mais se açentou que se fizessem depreçois a Deus por cauza da muita chuva 
com o senhor exposto na cappella mor dipois das horas de tarde sendo as mesmas 
horas cantadas e que logo hoje se principiassem e que se mandasse dar posse ao 
Subtesoureiro para a compoziçao do Altar mor.”135

Embora não tenham surgido quaisquer outras notícias relativas à realização de 

manifestações litúrgicas Pro Serenitate noutros pontos do país, durante 1708136, o Pe

Luiz Montez Mattozo referindo-se às muitas chuvas do ano de 1736 em Santarém diz: 

“Dizem que se faz procissão geral do Sm.º Milagre, que há 28 anos sahiu a ultima vez...”137 O 

Pe Luiz Mattozo deveria estar a referir-se ao ano de 1708, pelo que é, assim, possível 

que a saída do “Santíssimo Milagre” em Santarém, naquele ano, tivesse tido como 

justificação o pedir a Deus “pela serenidade do tempo”.

Certo é que as chuvas continuaram durante os meses de Fevereiro, Março e 

Abril. Referindo-se aos meses de Fevereiro e de Março de 1708, Almeida (1948, p.66) 

diz que:

“[…] foi ainda peyor que em Janeiro principalmente no domingo das 40 horas que foi tão 
grande e tão dilatada a chuva que em todo o dia senão podia passar ou atraveçar as 
ruas, este dia só choveu tanta agoa como em Janeiro e Fevereiro, e todo o mes de 
Março sempre sem passar hum só, a chover […]”

Neste mês, ainda segundo Silva, não se puderam realizar várias procissões, e 

outras foram forçadas a alterar o seu habitual percurso. Desconhece-se, contudo, o 

propósito litúrgico que teriam essas procissões.

No final de Abril, Silva (post.1716, fl.96) volta a referir-se na sua Gazeta em 

Forma de Carta à meteorologia daquele ano:

135 A.C.S.E., CEC 14-VI, Acordos do Cabido, livro 34 (1694-1714), fl. 148.
136 Há notícias, contudo, da realização, em Badajoz, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 1708, de 
preces Pro Serenitate, motivadas pelas fortes precipitações ocorridas desde Dezembro do ano anterior 
(informação oral de J. Vaquero).
137 B.P.E., cod. CIII/2-5, Memorias para a Historia Scalabitana […], fl. 91 vº.
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“Em tudo, e por tudo he o mesmo, e o mar, e a terra se tem conspirado contra nos, o q 
não he m.to q.do o ceo faz o mesmo, na continuação das mesmas chuvas, e tormentas; q 
os meses passados, q já fizeram sinco, de incessante invernada, com interpolações de 
muy poucos dias e contados, o que jamais se tem visto[…]”

Escrevendo já na segunda metade de Abril, Almeida (1948, p.66-67) fornece um 

testemunho concordante com o do seu contemporâneo:

“[…] e apenas mudava o vento para o norte logo tornava ao sul de maneira que as 2 
naus que este anno forão para a India e o resto da frota do Brazil estiverão esperando 
athe sesta feira 27 de Abril dia em que com o favor de Deos sahirão desta barra; e foy 
grande milagre de Deos sahirem nesse dia por que logo ao sabado houve vento de baixo 
[de Sul] e chuvas […]”

Ao escrever no final do mês de Maio, Silva (post.1716, fl.98) dá de novo conta da 

continuação das chuvas e do mau tempo:

“[…] e naõ o embaraçou [ao Arcebispo de Évora, que visitava a corte de Lisboa] o rigor 
do tempo, q ainda neste mes continua, como dantes, e o dia de 15 deste mez foy hum 
dos mais tempestuosos q houve em todo este anno, chovendo e ventando interam.te
todo o dia, e noyte e este pª mais pena sentir, com repetidos relampagos, e 
horrendissimos trovões, e foy tal a cheya q o campo da golegaã, se alagou de sorte, q 
impedio a passage, e o correyo esteve detido ate o sabbº sem poder passallo. D.s nos 
acuda q pasão mais de 5 meses de perenne, e continua invernada, sem se contar mais 
q hum dia, em q se visse vento da terra. Cousa jamais vista nem ouvida, e m.to menos 
neste nosso clima, q.e D.s tem [...] e a cheya de 3ª fr.ª 15 deste, he digna de todo o 
reparo, por ser em semelhante mês […]“

Tratou-se, pois, de um Inverno e de uma Primavera bastante chuvosos, situação 

que, de acordo com a reconstituição do campo de pressão ao nível do mar, ter-se-á 

ficado a dever ao predomínio durante os meses de Dezembro a Maio de 1708 de uma 

circulação de Oeste, a que terá estado associada uma contínua progressão, sobre o 

território de Portugal continental, de centros de baixas pressões e de sistemas frontais 

associados, geradores de uma persistente instabilidade atmosférica (figura 34 A e B).

Repare-se no forte gradiente barométrico sobre a Península Ibérica, 

nomeadamente no mês de Janeiro (fig.34A), correlacionável com as tormentas e os 

temporais, tanto no mar como em terra, a que se referem, relativamente àquele mês, 

tanto Almeida, como Silva.

Também no Verão, nomeadamente no mês de Agosto, surgem notícias de 

chuvas. São de Silva (post.1716, fl.107) as seguintes palavras:
“Fatal tem sido este anno de chuvas, e ventos; em 14. 15 e 16 deste [mês de Agosto]
choveu de sorte nesta terra, com vento Sul, como se fora Inverno, e como tal se 
experimentarão os seus effeitos nos frios, e enxurradas destes dias […]”

Com o mês de Outubro de 1708 continuam as chuvas e o mau tempo. Uma vez 

mais, Almeida e Silva dão testemunho dessa situação. Este último, escrevendo a 15 

de Novembro diz:

http://[...]
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Fig. 36. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Fevereiro de 
1712 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 35. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar: (A) em Dezembro 
de 1708 e (B) em Fevereiro de 1709 
(Luterbacher et al., 2002b).

A

B

Fig. 33. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Abril de 1707 
(Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 32. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Novembro de 
1706 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 34. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar: (A) em Janeiro e 
(B) em Março de 1708 (Luterbacher et al., 
2002b).

B

A
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“Veyo a esquadra q tinha vindo com a Rainha, e havia saido a encontrarse com a 
Franceza, o q naõ pode, porq.e o tempo lhe naõ deu lugar, com as continuadas 
tormentas de vento Sul, e copiosissimas chuvas, q já desde o principio do passado [mês 
de Outubro], começaraõ, e vaõ andando como o outro anno, e com peores principios, 
por q mais antecipados.” (Silva, post.1716, fl.117).

Segundo Almeida e Silva, as chuvas terão continuado no mês de Dezembro de 

1708, referindo este último que:
“No dia antecedente de 21 do d.º [Dezembro] tinha havido hua tal tempestade, q na 
noute delle continuou de tall sorte q desde S.ta Apolonia ate S.to Amaro se contou nestas 
prayas 20 naos da frota dadas á costa e tres sumergidas, as mais dellas carregadas […]
tormenta enfim jamais vista neste porto […]”(Silva, post.1716, fl.126).

E a propósito de um espectáculo de fogo de artifício, no Terreiro do Paço, em 

Lisboa, Silva (1931, p.182-183) acrescenta:
“[…] q todo esteve quazi perdido com as incessantes innundações das chuvas q ha e 
tem havido desde quazi o principio deste [Dezembro], q parece se reproduz o inverno 
passado, de q Ds. nos livre […]”

De um ponto de vista meteorológico e da precipitação em particular, o ano de 

1709, apesar de mais frio, terá apresentado um perfil semelhante aos transactos, 

nomeadamente ao de 1708, com chuvas persistentes ao longo do Inverno e da 

Primavera e prolongando-se, inclusive, ainda durante o mês de Junho.

Almeida, nas suas Memórias Históricas de Lisboa (1948, p.74) dá o seguinte 

testemunho do ano de 1709: “Entrou […] Janeiro […] com grandes frios e chuvas, chegado 

que foi aos 8, 9 e 10.” E mais à frente confirma o rigor do que terá sido, Portugal, um dos 

mais frios invernos do século XVIII, ao dizer, referindo-se ainda ao mês de Janeiro:

”[…] não avia quem paraçe com neve e jiadas em tal forma que pellas ruas de Lisboa 
estava o caramello todo o dia sem se derreter […] foi esta [friagem] tão grande que se 
congellou a agoa nos potes em algumas cazas”.

Ainda de acordo com o testemunho de Almeida (op. cit., p.76):

“[…] tão bem continuarão os frios e nublados athe hoje domingo 9 de Junho sem que 
athe o ditto dia fosse sequer 8 dias pegados huns aos outros que não chovesse e 
ouvesse fumos e frios suposto que os dias são grandes como erão em outros annos nos 
tais mezes sempre parece Inverno […]” e conclui dizendo que “[…] junho vai andando, 
e esta muy chuvoso e peçonhento”.

Na Gazeta em forma de Carta, Silva ao escrever a 28 de Fevereiro, a 15 de Abril 

e em meados de Maio confirma os testemunhos acerca da persistência do tempo 

chuvoso. No final de Fevereiro diz que:

“Continuaõ as tormentas, e chuvas como o anno passado, e no mar e na terra se sentem 
os seus estragos […]” e já em meados de Maio salienta que “[…] todos estes dias 
tem ventado, e chovido como se fora Janrº.” (Silva, 1931, p.197-198).
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A reconstituição do campo de pressão para os meses de Inverno de 1708/1709 

e de Primavera de 1709 é concordante com os testemunhos de Almeida e de Silva. 

Tal como as cartas referentes aos meses de Inverno e de Primavera de 1708, também 

as relativas aos meses de Dezembro de 1708 e de Fevereiro de 1709 (figura 35) 

mostram uma situação em que Portugal continental se encontra sob a influência de um 

fluxo de Oeste, certamente responsável pela precipitação do Inverno e da Primavera. 

As cartas de Dezembro de 1708 e, particularmente, a de Fevereiro de 1709 (fig. 35 A e 

B), bem como a de Janeiro (que não se apresenta) permitem ainda verificar que a 

situação na Europa Central e no Mediterrâneo Oriental era bem distinta, com um fluxo 

de ar frio de Sueste transportado na circulação do anticiclone asiático. A extensão 

deste anticiclone para oeste, entre Dezembro de 1708 e Fevereiro de 1709 esteve na 

origem do Inverno muito frio que ocorreu em vários países da Europa e a que já se fez 

referência.

Em Espanha, de acordo com Font Tullot (1988), a primeira década do século 

XVIII foi particularmente chuvosa na fachada atlântica, destacando-se as chuvas do 

Inverno de 1707/1708, que arruinaram as colheitas e causaram grandes inundações 

na Andaluzia, prolongando-se até Junho de 1708. Em fins de Janeiro de 1709, ainda 

segundo Font Tullot (op. cit.) iniciou-se novo período de chuvas contínuas que se 

manteve até Março, especialmente abundantes na Meseta e na Andaluzia.

Em contraste com o período que acabou de ser analisado, caracterizado pela 

persistência das chuvas, o Inverno de 1711/1712 e os meses compreendidos entre a 

Primavera de 1714 e o início do Outono de 1715 foram marcados por um défice 

pluviométrico, de que dão testemunho, uma vez mais, tanto Almeida como Silva.

- O Inverno seco de 1711/1712

O Inverno de 1711/1712138 deverá ter sido, a par com o de 1714/1715, que 

adiante se analisará, um dos mais secos das duas primeiras décadas do século XVIII. 

Silva (post.1716, fl.203) refere-se à situação de seca invernal, quando a 31 de Março 

de 1712 escreve:

“[…] com tantos maos sucessos em toda a parte, com tantas doenças, e fomes e 
ameaçados da q nos promete a seca de hu verão continuado desde o pr.º dia do 
Inverno, sem chover em todo este anno nem haver já pasto pros gados e as searas 
quasi perdidas […]”

Almeida alude também aos meses de Janeiro e Fevereiro de 1712 como secos e 

frios, destacando o rigor dos dias 7 de Janeiro e 20 e 21 de Fevereiro. E depois de se 

referir à continuação dos frios em Março regista que: “[…] desde o principio de Fevereiro 

138 Rodrigo et al. (2001) referem a ocorrência de uma rigorosa seca na Andaluzia, no ano de 1711.
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athe hoje 15 de Março não chove e já fas falta.” (Almeida, 1948, p.83)

Na segunda metade de Março, ao dar testemunho da continuada falta de chuva, 

Silva (post.1716, fl.203) refere que no dia 18 daquele mês, em Lisboa, na sequência 

da saída dos Terceiros do Carmo “começou a mudarse o tempo, e a chover miudo”.

O padrão do campo de pressão ao nível do mar, no mês de Fevereiro de 1712, 

(figura 36) é representativo da situação que prevaleceu durante o Inverno de 

1711/1712, com a presença de um centro de altas pressões a manter o território de 

Portugal e, de uma forma geral, a Península Ibérica numa situação de abrigo 

aerológico. A corrente de Oeste, deslocada para latitudes mais elevadas, condicionava 

o estado do tempo nas Ilhas Britânicas e na Europa setentrional. O fluxo de Norte 

sobre Portugal continental, que se infere da leitura da figura 39, é consentâneo com as 

referências de Almeida ao tempo frio que terá caracterizado os meses de Janeiro e 

Fevereiro desse ano.

- O período seco compreendido entre a Primavera de 1714 e o 
Outono de 1715

Muito embora nem Almeida, nem Silva façam praticamente qualquer referência a 

tempo seco durante os meses do Inverno de 1713/1714139, as cartas de reconstituição 

do campo de pressão ao nível do mar, relativas àqueles dois meses (Luterbacher et 

al., 2002b) mostram uma vasta extensão da Europa sob influência de um bloqueio 

anticiclónico. Assim se explica a situação de seca que se terá estendido a toda a bacia 

do Mediterrâneo, desde Espanha (Font-Tullot, 1988; Barriendos, 1997) e Itália 

(Camuffo e Enzi, 1994) à Grécia (Xoplaki et al, 2001) e que foi igualmente registada na 

Boémia e Morávia (Brázdil et al., 1994); Inglaterra (Siegenthaler, 1994), Alemanha 

(Glasser et al., 1994) e Suiça (Pfister, 1994a).

Em Portugal, referências a tempo seco apenas surgem durante a Primavera de 

1714. Almeida (1948, p.91) refere que desde meados de Março até 26 de Abril não 

choveu e que em 27 e 28 daquele mês (dias em que escreve), “cahio alguma couza de 

chuva mas sempre a medo e do noroeste, e sempre frio […]”. Silva (post.1716, fl.255vº), por 

sua vez, a 31 de Outubro daquele ano, lança na sua gazeta: “[…] com esta continuaçaõ 

de 6 meses em q sempre sem interpolaçaõ ventou Norte ou Nordeste, e sempre p.la calma q 

fez foraõ caniculares […]” Esta referência à persistência dos ventos de Norte e de 

Nordeste durante seis meses (Maio a Outubro) é coincidente com a escrita de Almeida 

(1948, p.94), que termina as suas notas relativas ao ano de 1714 dizendo: “[…] foi tão 

139 A única referência a tempo seco neste Inverno é feita por Almeida quando, ao escrever sobre o início 
do ano de 1714, diz que começou com dias “[…] já livres das chuvas mas muito feios e sempre nordestes 
[…] de tão continuados frios.” (Almeida, 1948, p. 91).



IV. O CLIMA NO SÉCULO XVIII

141

dilatado o verão que não choveo athe o fim de Dezembro cousa que molhase a prima face da 

terra, somente frios rijos […]” O tempo frio e seco terá, de acordo com os testemunhos de 

Almeida (op. cit., p.94-95), continuado durante o mês de Janeiro de 1715:

“[…] em todo o mes de Janeiro e até hoje 18 de Fevereiro escrevo estes borrões não 
tem chovido agoa que molhasse a terra mas nevoas ou neve e ja o anno atras de [1]714 
por falta de agoa, se não semearão as terras em tempo devido e costumado, nem 
nabais, nem favas com que ja destas couzas por esta falta de agoa se pode temer não 
aver muita abundancia dos frutos da terra […]”

No princípio do mês de Abril, Almeida (op. cit., p.95) volta a referir-se, a 

propósito da saída das naus para a Índia, à continuação do “[…] bom vento Norte e bem 

frio, que athe oje 8 de Abril contenua e sequo […]” acrescentando que “[…] neste inverno 

nunqua choveo agoa que lavasse as ruas […]” Já em Outubro, aludindo ao ano e à falta de 

água, diz (op.cit., p.96):
“[…] não choveo cousa que os fossos colhessem, ou lhe nacesse agoa mais que a 
quantidade com que ficarão do passado e sempre o tempo frio ou fresco, com nublados 
que sustentão a humidade que basta para as novidades se concervarem […] O verão, e 
calores forão tão dilatados, e extraordinarios que começando, ou principiando em Mayo, 
nunca mais ouve sequer hum tenue orvalho […] e he de advertir que neste verão 
secarão os possos, e sisternas em Lisboa que em outros annos passados de 
semelhantes secas não secarão.”

E conclui, do seguinte modo, as referências à meteorologia do ano de 1715 (op. 
cit. p.96):
“[…] tudo está espirando Deos acuda com agoa e com toda esta tão grande e geral falta 
somente os chafarises não faltarão […] E também as lavandeiras não tem agoa para 
lavarem as roupas, nem os moinhos para moerem […]”

A escassez pluviométrica que se fez sentir tanto no ano de 1714 como, 

principalmente, em 1715 deverá, efectivamente, ter criado bastantes dificuldades aos 

agricultores. No Alentejo, nomeadamente em Évora, 1714 e 1715 foram anos em que 

as instituições proprietárias das terras aligeiraram os rendeiros das suas obrigações. 

Tal foi o que aconteceu, por exemplo, com a Misericórdia daquela cidade, que, face às 

condições meteorológicas adversas e à “esterelidade do anno”, se viu forçada a 

proceder a repetidas quitas, ou seja, à remissão das dívidas e das obrigações dos 

lavradores seus arrendatários140.

A seca, que terá tido início na Primavera de 1714 e se prolongou até ao princípio 

do Outono do ano de 1715, ficou a dever-se à persistente presença e influência de 

centros de altas pressões. As figuras 37 e 38 apresentam a reconstituição do campo 

de pressão ao nível do mar nalguns meses daquele período, que exemplificam bem 

essa situação.

Nos meses de Primavera de 1714 assistiu-se à instalação e progressiva 

extensão em latitude de um anticiclone de eixo Sudoeste-Nordeste, localizado no 

140 A.D.E., A.S.C.M.E., Lembrãças do ano de 1708 athê 1719.
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Atlântico a Oeste de Portugal continental. Em Abril, aquele centro de acção afectava 

grande parte da Península Ibérica, estendendo-se até à latitude das Ilhas Britânicas. O 

padrão do campo de pressão definido por Luterbacher et al. (2002b) para Abril de 

1714 é conciliável com os assentamentos de Almeida a propósito do tempo seco, dos 

ventos de Noroeste e do frio a que alude relativamente àquele mês.

Durante o Outono, após a normalidade de um Verão seco, o território de 

Portugal manteve-se sob influência anticiclónica. Entre Setembro e Novembro, as 

cartas de reconstituição do campo de pressão parecem apontar no sentido de uma 

progressiva ligação entre os anticiclones atlântico e euro-asiático. Como resultado, em 

Novembro (fig. 37), uma extensa barreira anticiclónica isolava o sul da Europa da 

Corrente Zonal de Oeste que, mais a norte, condicionava o estado do tempo nas Ilhas 

Britânicas e na Península da Escandinávia. Portugal terá, então, sido afectado por 

uma circulação de Nordeste, cenário que é concordante com os comentários deixados 

tanto por Silva como por Almeida.

Durante os meses do Inverno de 1714/1715 não se produziram alterações 

significativas, mantendo-se o domínio da influência anticiclónica sobre o estado do 

tempo em Portugal. A reconstituição do campo de pressão, para o mês de Janeiro de 

1715, forneceu um padrão em tudo idêntico ao verificado em Novembro do ano 

anterior. A localização de Portugal no flanco meridional de um campo anticiclónico, 

terá originado a advecção de um fluxo de Nordeste, responsável pelo tempo frio e seco 

a que Almeida se refere a propósito do mês de Janeiro.

Nos meses de Primavera, bem como no Verão e início de Outono de 1715 

assiste-se à continuação da seca. A reconstituição do campo de pressão do mês de 

Maio de 1715 (fig. 38 A) mostra um padrão de circulação muito semelhante ao 

verificado no mês de Maio do ano anterior, situação que se vai manter durante os 

meses de Junho a Setembro (fig. 38 B), sempre com a prevalência dos ventos de 

Nordeste. Compreende-se, assim, a referência de Almeida aos calores “tão dilatados” 

e ao défice hídrico que caracterizaram o ano.

 Década de trinta

Nos anos trinta, de acordo com a informação que a pesquisa de fontes 
disponibilizou até ao momento, o Sul do país ter-se-á caracterizado por uma forte 
variabilidade pluviométrica (figura 31 A a D). A parecer validar também esta conclusão,
o facto de se ter conhecimento da realização de manifestações litúrgicas Pro Pluvia
em três anos (1734, 1737 e 1738) e Pro Serenitate em dois (1732 e 1736), números 
que fazem desta década do século XVIII, tanto quanto a pesquisa autoriza concluir, 
uma das mais ricas naquele género de cerimónias.
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Fig. 37. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Novembro de 
1714 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 39. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Dezembro de 
1733 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 38. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar: (A) em Maio e (B) 
em Setembro de 1715 (Luterbacher et al., 
2002b).

A

B

Fig. 40. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Fevereiro de 
1734 (Luterbacher et al., 2002b).
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As situações de escassez e de abundância pluviométrica, associadas ao maior 

volume e a uma menor subjectividade da informação disponível, justificam o estudo 

mais pormenorizado de alguns períodos da década de trinta. Assim, serão aqui 

analisados, como representativos de uma situação de seca, dois períodos: o primeiro, 

compreendido entre os Invernos de 1733/1734 e 1734/1735 e o segundo com início 

em Fevereiro de 1737 e prolongando-se até Fevereiro de 1738. Separando aqueles 

dois, ocorreu um período (entre o Outono de 1735 e a Primavera de 1736) com um 

excesso pluviométrico, que também será objecto de análise.

- O período seco compreendido entre os invernos de 1734 e 1735

Não se dispõe de qualquer notícia relativa ao Outono de 1733, sendo provável 

que, no Sul do país, a falta de chuva tenha tido início ainda no mês de Dezembro 

daquele ano. A reconstituição do campo de pressão ao nível do mar, relativo ao mês 

de Dezembro de 1733, mostra grande parte do Sul do continente europeu, incluindo a 

Península Ibérica, sob a influência de um vasto campo anticiclónico (fig. 39). Certo, é 

que o défice hídrico se deverá ter agudizado durante Janeiro e Fevereiro de 1734. A 

reconstituição do campo da pressão ao nível do mar, referente ao mês de Fevereiro 

daquele ano (figura 40), mostra a Península Ibérica, particularmente a sua metade sul, 

sob a acção de um anticiclone localizado sobre o Atlântico, quadro sinóptico 

consentâneo com a situação de seca que então se viveu no Sul do país, 

nomeadamente em Évora, como atestam as descrições muito detalhadas recolhidas 

em várias fontes.

Daquela cidade surgem notícias da realização de actos litúrgicos Pro Pluvia, a 

partir de 5 de Março:

“Outro si se assentou, que vista a falta de agoa que se tem experimentado este anno, 
especialmente nos mezes de Janeyro, e Fevereiro, e nos dias que correm deste mez [de 
Março], se fizeccem preces a Deus Nosso Senhor por chuva, na forma que determina a 
Igreja Santa […]”141

Da relação pormenorizada das repetidas cerimónias litúrgicas Pro Pluvia que 

tiveram lugar em Évora, durante os meses de Março e Abril, pode concluir-se que a 

seca se prolongou ainda por todo o mês de Março (entrecortada apenas por curtos 

episódios de forte precipitação, como os verificados nos dias 24 e 25142) e, pelo 

141 A.C.S.E., CEC 14-VII, Acordos do Cabido, livro 35 (1714-1744), fl. 244 vº.
142 B.P.E., cod. CV/1-9 d., Livro da despeza da sãchristia […], p. 25-28. A forte precipitação referida foi, 
possivelmente, de origem convectiva, associada às temperaturas elevadas que então se verificaram (v. 
página 105 deste relatório).
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menos, pela primeira metade de Abril143. Nesta altura, a falta de água deveria já atingir 

proporções de calamidade, a ponto de um anónimo contemporâneo escrever:
“[…] sobreveyo [no ano de 1734] a Portugal huma celebrada seca que durando por 
alguns meses, renovou as infaustas memorias do incendio de Factonte, secandose as 
plantas, murchandose as siaras, desvanecendoce as arvores, enfraquecendose os 
gados, e deminuindose as fontes, que apenas brotavão agoa con que matar a cede 
[…]”144

Assim, no dia 16 de Abril, face à continuada falta de chuva e às temperaturas 

elevadas, a que já nos referimos, tem lugar em Évora a solene procissão com a 

Imagem do Senhor Jesus da Casa dos Ossos. De acordo com descrições de 

contemporâneos anónimos, terá chovido no dia daquela cerimónia e também nos dias 

seguintes145. Se a chuva terá persistido durante a segunda metade de Abril ou 

continuado pelo mês de Maio não se sabe. Sabe-se sim, que o Cabido da Sé de 

Évora, em acta já do mês de Julho se refere à esterilidade do ano146.

Também a extensão espacial desta seca, no território de Portugal147, não é 

conhecida. A Gazeta de Lisboa, por exemplo, não fornece quaisquer informações 

acerca da meteorologia do ano que permitam esboçar os contornos do fenómeno. A 

única notícia, à excepção das relativas a Évora, que, de forma indirecta, permite inferir 

que a seca terá afectado áreas do actual Baixo-Alentejo, diz respeito à Comarca de 

Beja e de Campo de Ourique onde 1734 terá sido também um ano de esterilidade e de 

grande penúria, o que:

“[…] obrigou a El-Rey D. João V a mandar distribuir cincoenta mil Cruzados por esta 
Comarca, e do Campo de Ourique, cujos mensageiros chegarão a esta terra [Cuba] em 
14 de Março de 1735 […] dando esmolas ás pessoas mais necessitadas por informação 
do Parocho, e recebendo recibo da importancia, sem se declarar pessoa, ou nome de 
quem as mandava. Os pobres recebião –por muito favor- farelos, e semeas, para 
fazerem seos bolos, e as bestas, por não terem palhas, se sustentárão mais de trez 
mesez com vides.”148

Depois de um Verão que deverá ter sido muito quente149 e de um Outono em 

que não surgiram quaisquer notícias que permitam a reconstituição do ritmo 

pluviométrico (Outono normal?), o Inverno de 1734/1735 deverá ter sido de novo 

marcado pela seca. É pelo menos o que se depreende das palavras do Padre Luiz 

Montez Mattozo que, escrevendo a propósito das condições meteorológicas em 

Santarém, no período compreendido entre o Outono de 1735 e a Primavera de 1736, 

diz: “[…] sendo os dous invernos dos añ. antecedentes [1733/1734 e 1734/1735] summam.te 

143 Ibid., p. 20-86.
144 Ibid., p. 18-19.
145 Ibid., p. 62-63 e Fonseca, 2001, p. 11-14.
146 A.C.S.E., CEC 14-IX, Assentos do Cabido, livro 37 (1723-1783), fl. 17 vº.
147 São conhecidas, contudo, notícias da realização de cerimónias Pro Pluvia, em Badajoz, no ano de 
1734 (informação oral de J. Vaquero).
148 B.C.M.C., Memórias Históricas do lugar de Cuba, de Frei Francisco José de Oliveira, fl. 22.
149 Fonseca, 2001, p. 14.
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seccos […]”150. Com efeito, a reconstituição do campo de pressão ao nível do mar 

referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 1735 mostra a Península Ibérica numa 

posição marginal relativamente à corrente de Oeste e, especialmente no mês de 

Janeiro, sob uma nítida influência anticiclónica (figura 41).

- O período seco compreendido entre Fevereiro de 1737 e Fevereiro
de 1738

Após um ano bastante chuvoso, 1737 ter-se-á caracterizado por nova escassez 

pluviométrica, contrariando-se, assim, a previsão de um matemático da Corte de 

Lisboa que, na sequência da observação de “hum pequeno Cometa caudato”, havia 

prognosticado, para além de uma guerra no Oriente, a ocorrência de tempestades e 

inundações151.

Na sequência da falta de chuva, nomeadamente durante os meses de Fevereiro, 

Março e, pelo menos a primeira década de Abril, foram ordenadas e realizaram-se em 

Évora diversas cerimónias de preces Pro Pluvia:
“Neste cabido se asentou que sem embargo de que já se avia feito a Deos Nosso 
Senhor Preces pela falta de Agoa que havia neste prezente anno de 1737 nos mezes de 
Fevereiro e Março e como a mesma hia continuando se tornase Segunda vez a fazer as 
mesmas preces a Deus Nosso Senhor e com efeito logo no dia de trinta do mesmo mês 
[de Março] em hu Sabado se principiarã, e deram fim em Domingo sete de Abril do dito 
anno fazendose por nove dias continoos na capella do Sanctissimo Sacramento depois 
de se sahir do coro de tarde, e no dia de Segunda feira logo seguinte 8 do mês de Abril 
em que se havia findos os nove dias das preces se fez huma solemne procissam A igreja 
de Nossa Senhora dos Remedios com a insigna Reliquia de hum santo espinho da 
Coroa de Nosso Senhor […]”152

Esta seca inverno-primaveril terá igualmente afligido as regiões do Baixo 

Alentejo e da Estremadura153, pois também em Beja/Cuba (?)154 e em Alenquer155 se 

realizaram procissões pela água. Num sermão realizado no mês de Abril em Alenquer, 

ao recolher de uma procissão pela chuva, usou o Pe. Joseph Rodrigues Pereira das 

seguintes palavras:
“[…] em tempo finalmente que por nossos peccados vemos morrer de sede as searas, 
suspensas as correntes dos rios, embargadas as agoas das fontes, o Ceo fechado, e as 
nuvens com interdicto, os frutos caducando antes do tempo, as plantas murchando o seu 
verdor nativo, e a primavera vendo as sua flores em mortal desmayo, acertada he a 
devoçam deste Catholico povo em buscar com repetidos votos huma arca de refugio, 
onde escapar aos Divinos castigos.”156

150 B.P.E., cod. CIII/2-5, Memorias para a Historia Scalabitana […], fl. 90.
151 Gazeta de Lisboa, nº 7, de 14 de Fevereiro de 1737, p. 84.
152 A.C.S.E., CEC 14-VII, Acordos do Cabido, livro 35 (1714-1744), fl. 296 vº-297.
153 O ano de 1737 terá sido, também, muito seco em Badajoz (informação oral de J. Vaquero).
154 B.P.E., cod. CIII/2-9, Pecúlio de notícias para a história da província do Alemtejo colligido por Fr. 
Francisco de Oliveira, nº 1 fl. 54.
155 Sermaõ de preces por agoa prégado na parochial igreja de santo Estevaõ da Villa de Alanquer […],
por Joseph Rodrigues Pereira (1737).
156 Ibid., p. 2.
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Parece, assim, que parte do Inverno de 1736/1737 e pelo menos o início da 

Primavera de 1737 terão sido bastante secos. A reconstituição do campo da pressão 

ao nível do mar referente ao mês de Fevereiro de 1737 (figura 42) mostra a presença 

de um centro de altas pressões, centrado a Sudoeste da Península Ibérica, que terá 

sido o responsável pelo tempo seco. Relativamente a Maio e aos meses de Verão não 

se dispõe de informação relativa à metade sul do país. Contudo, de acordo com 

notícias relativas a Évora, Lisboa e Santarém, o Outono e o mês de Dezembro ter-se-

ão continuado a caracterizar pela escassez ou ausência de chuva. Efectivamente, a 

reconstituição do campo de pressão ao nível do mar relativo a Novembro de 1737 põe 

em evidência a presença de um campo anticiclónico sobre a Europa Ocidental.

No final de Dezembro, o Cabido da Sé de Évora atendendo à “[…] urgente 

necessidade que havia na falta de Agoa para conservaça e bem das searas […]” volta a 

ordenar a realização de preces pela chuva157. Esta notícia é concordante com uma 

outra, referente aos últimos dias de Dezembro, que dá conta da ocorrência em Lisboa 

de:

“[…] hua quazi Epedemia de catarros originados do frio demaziado q se experimenta 
com a Secura, e Ventos continuos.”158

Ainda em relação a Évora e à seca do ano de 1738, segundo o testemunho de 
um contemporâneo: “estiverão os canos de Agoa da Prata secos sem deitarem agoa alguma 

couza que ainda se não vio e nem há quem dei noticia[…]” e “[…] os fosos desta cidade a 

meiatade deles se secarão […]”159

Notícias relativas a Santarém confirmam a seca dos últimos meses de 1737 e 
dos primeiros dois de 1738. Referindo-se a este ano, diz o Pe. Luiz Montez Mattozo: 
“Principiou este anno muy Seco, porq.e os ultimos meses do passado não tinha chovido 

[…]”160. No mês de Janeiro de 1738, o campo de pressão ao nível do mar terá mantido 
um padrão idêntico ao dos passados meses de Novembro e de Dezembro, 
verificando-se uma intensificação do anticiclone atlântico que, associada a uma 
extensão para ocidente do anticiclone euro-asiático, manteve grande parte do território 
europeu sob a influência de um vasto campo anticiclónico (figura 43). A situação de 
seca ter-se-á, então, agudizado. Deste modo, tiveram lugar naquela Vila, em 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro, sucessivas cerimónias Pro Pluvia, que culminam, no 
dia 13 daquele último mês, com a saída em procissão do “Santíssimo Milagre”.

A extensão desta seca é confirmada pelas diversas notícias de realização de 

157 A.C.S.E., CEC 14-VII, Acordos do Cabido, livro 35 (1714-1744), fl. 299 vº-300.
158 B.P.E., cod. CIV/1-24 d., Folhetos de Portugal (Addição â Gazeta), Dezembro de 1737, f.n.n. Também 
a Gazeta de Lisboa, nº 6, de 6 de Fevereiro de 1738, p. 71-72, publica uma notícia proveniente de 
Bragança, em que se faz referência ao intenso frio, a gelo e à seca, bem como a uma crise de 
mortalidade, que atingiu, nesse Inverno, aquela cidade do nordeste do país.
159 Fonseca, 2001, p. 17.
160 B.P.E., cod. CIV/1-25 d., Memorias recomendadas â estampa […], fl.n.n.
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manifestações litúrgicas Pro Pluvia, principalmente durante o mês de Fevereiro, em 
vários pontos do país. Para além dos locais já mencionados há indicações da 
realização de preces públicas e procissões “pela chuva” em Coimbra161, Leiria162 e 
Sardoal163, Castelo de Vide164, Portalegre165, Monforte166, Aldeia Galega167, Sintra e 
Cascais168, Cuba169 e Almodôvar170.

Relativamente aos meses de Primavera, o conteúdo das notícias disponíveis não 
autoriza extrapolações que permitam a atribuição de um índice. Se, por um lado, 
surgem notícias, nomeadamente em relação a Lisboa, que apontam no sentido da 
ocorrência de períodos de chuva em Março, em Abril e em Maio, também aparecem 
referências ao regresso do tempo seco, a “nordestes” bem como a calor: “Os dias 

passados fizerão nesta cidade tantas Calmas, que se entendião arderião com ella as 

novidades, o que algumas aconteceo em tal forma, q parecem queymadas […]”171

- O período húmido compreendido entre o Outono de 1735 e a
Primavera de 1736

Na Estremadura e no Ribatejo, de acordo com as informações referentes a 

Lisboa e a Santarém, o período compreendido entre o Outono de 1735 e a Primavera 

de 1736 terá sido bastante chuvoso.

O Pe. Luiz Montez Mattozo, nas suas Memorias para a Historia Scalabitana, 

escreve a este propósito o seguinte, no dia 18 de Abril de 1736:

“Tem sido neste Paiz as chuvas tão continuadas desde 11 de Nov.º do anno passado de 

35 athe agora, sendo os dous invernos dos añ. Antecedentes summam.te seccos; qe tem 
cauzado no nosso Tejo iñundaçoens tão grandes, que por 8 vezez se tem coberto os 
campos cauzando notaveis perdas, assim em não dar lugar a se fazerem as 
sementeyras, como apodrecendo de todo as que, com m.to trabalho, se tinhão feyto, tudo 
em prejuizo grande da pobreza.”172

Estes testemunhos são consistentes com as reconstituições do campo de 
pressão ao nível do mar referentes aos meses de Fevereiro e Março de 1736 que, 
efectivamente, mostram o território de Portugal continental sob influência da circulação 
de Oeste (fig. 44 A e B).

161 B.P.E., Cod. CIV/1-24 d., Folhetos de Portugal (Addição â Gazeta), de 20 de Fevereiro de 1738, f.n.n., 
e Marques (2001/02).
162 Gazeta de Lisboa, nº 10, de 6 de Março de 1738, p. 120.
163 Gazeta de Lisboa, nº 12, de 20 de Março de 1738, p. 144.
164 Gazeta de Lisboa, nº 14, de 3 de Abril de 1738, p. 168.
165 Gazeta de Lisboa, nº 10, de 6 de Março de 1738, p. 118-119.
166 Ibid., p. 118.
167 Gazeta de Lisboa, nº 14, de 3 de Abril de 1738, p. 167-168.
168 Gazeta de Lisboa, nº 12, de 20 de Março de 1738, p. 143-144.
169 B.C.M.C., Memórias Históricas do lugar de Cuba, de Frei Francisco José de Oliveira, fl. 22 vº,
170 Gazeta de Lisboa, nº 13, de 27 de Março de 1738, p. 151.
171 B.P.E., cod. CIV/1-24 d., Folhetos de Portugal (Addição â Gazeta), de 17 de Abril de 1738, f.n.n.
172 B.P.E., cod. CIII/2-5, Memorias para a Historia Scalabitana […], fl. 90.

http://B.P.E.,
http://f.n.n.,
http:// B.C.M.C.
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Fig. 42. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Fevereiro de 
1737 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 43. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Janeiro de 
1738 (Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 41. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Janeiro e (B) em 
Fevereiro de 1735 (Luterbacher et al., 2002b).

BA

Fig. 44. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Fevereiro e (B) em 
Março de 1736 (Luterbacher et al., 2002b).

BA



O CLIMA DO SUL DE PORTUGAL NO SÉCULO XVIII

150

Como consequência das excessivas chuvas originadas por este quadro 

sinóptico, tiveram lugar, em Santarém, durante a primeira metade de Março de 1736, 

repetidas cerimónias Pro Serenitate. Entre os dias 18 e 25 daquele mês o tempo 

serenou, mas, uma vez mais de acordo com o testemunho do Pe. Luiz Montez 

Mattozo:

“[…] logo na 2ª fr.ª 26. q.e foy a da semana S.ta amanheceu o dia chuvozo, e assim 
continuou athé D.º da Pascoella 8 do corrente, dia em q.e choveo em tanta abundancia 
q.e na 2ª fr.ª 9 se viu nestes campos a mayor cheya que não só neste anno, mas há mais 
de 8, tem vindo a elles. Tambem se observou, q.e assim q.e se expoz o Sm.º Sacram.to

na Quinta feyra de Endoenças pellas Igrejas, principiou a chover em tanta abundancia, 
q.e não deyxava sahir pessoa alguma das cazas a vezitar as Igrejas durando com a 
mesma força athé ás 11 horas da noyte […]”.173

Deste modo, continuaram as preces durante toda a primeira quinzena do mês de 

Abril, sem que a chuva parasse, até que:
“Em Domingo 15 do corrente [mês de Abril] sahiu em procissão a Comunid.e dos 
Religiozos da Ordem da Penitencia da Regular Observ.ª de S. Francisco do Conv.to de 
N. S.ra de Jezus do sitio desta V.ª accompanhada da sua veneravel ordem 3ª […] Sahiu 
da sua Igr.ª e se armou logo hua trovoada com bastante agoa, e trovoens, desta sorte q.e

sem correr as Ruas foy direyto pella porta de Manços, e Canto da Cruz, e se Recolheu 
na Igreja de Sm.º Milagre […] Desse dia [15 de Abril] athé hoje [18 de Abril] tem chovido, 
todos os dias; ainda que pouco, não dá logar a se enchugarem as terras p.ª se tornarem 
a semear.”174

Devido à persistência das chuvas, Mattozo chega mesmo a dizer que “se faz a

procissão geral do Smº. Milagre”. Contudo, não surgiram notícias de que a mesma se 

tivesse efectivamente realizado.

Mas não só para Santarém existe informação que aponta no sentido de uma 

prolongada estação das chuvas. A Gazeta de Lisboa175 fornece uma indicação muito 

próxima:
“As chuvas tem continuado com tanta frequencia desde o mez de Outubro do anno 
passado, que nam só fazem impraticaveis os caminhos, e impedem as culturas dos 
campos; mas fazem retardar tambem as chegadas dos Correyos.”

A exemplo da Gazeta de Lisboa, também os folhetos manuscritos como o Diario 

de 1735 e1736 permitem reconstituir com alguma precisão a evolução do estado do 

tempo durante os meses de Dezembro de 1735, Janeiro e Março de 1736 na região de 

Lisboa:
“A chuva aqui continua penoza [?], e o danmo das Ruas pouco reparado.” (Lisboa 
ocidental 27 de Dezembro de 1735)176.
“A Frota do Rio parte a 12 se o permetir o tempo, qe aqui corre com hua continua 
tempestade de chuva.” (Lisboa ocidental 10 de Janeiro de 1736)177

173 id. ibid.
174 Ibid., fl. 91vº.
175 Nº 15, de 12 de Abril de 1736, p. 180.
176 B.P.E., cod. CIV/1-7 d., Diario de 1735, fl. 42 vº.
177 B.P.E., cod. CIV/1-7 d., Diario de 1736, fl. 48.
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“O mao tempo suspendeu alguns dias o exercicio das Tropas no Terreiro do Paço, e a 
30 se distinou p.ª o Regim.to da Junta, e dous dias depois p.ª o de [ilegível], qe estã 
detido por não poder passar com as inundaçens p.ª Alcobaça a fazer gente; peyor 
sucedeo ao Ajud.te de Dragoens de Tras os Montes, qe se afogou passando huã Rib.ra.” 
(Lisboa ocidental 31 de Janeiro de 1736).178

“O tempo continua tam rigorozo qe tudo está innudado, e nada se semea; o exercicio dos 
Regim.tos no Terreiro do Paço se suspende por esta cauza.” (Lisboa ocidental 7 de 
Fevereiro de 1736).179

No final do mês de Fevereiro180 a situação sinóptica responsável pela continuada 

precipitação parece ter sido interrompida (posição de Portugal na margem Este/Sueste de um 

campo anticiclónico?) uma vez que no Diario de 23 de Fevereiro de 1736181 se dá conta de que 

“Com as preces publicas cessou a chuva e entrou hum grande frio com vento norte q abreviava 

a partida da Frota e da Náo de guerra, [...]”.

Mas já a 6 de Março surgem de novo notícias de mau tempo na região de Lisboa e vale 

do Tejo:

“[…] e se espera o C.de de Soure, não premitindo o mão tempo q venhão barcos de 
Aldea Galega. Perderãose, ao intrar da Barra dous Navios, e de hum que era Ingléz, só 
se salvarão 3 pessoas, e de outro Francéz, nenhua: dizem, q aribaráo muitos, qe vinhão 
do Norte p.ª Rios, em a terra não hé menor a tormenta ameaçando Ruina huma parede 
principal do Palacio do Conde de Coculim p.ª em a parte do Beco.” 182

E as condições de instabilidade terão continuado, pois há informação de que a 24 de 

Abril, nas vizinhanças de Loures, fez:

“[…] huma tão gr.de trovoada, q cahiráo pedras, como nozes, e hum rayo matou hum 
homem q estava cavando, e dous q faziáo o mesmo ficaráo assombrados, […] nos 
campos de Santarem dizem succederão outras fatalid.es.” 183

A grande “invernada” de 1735/1736 é também confirmada em o Sermaõ de 

Preces […]” pregado por Fillippe de Oliveira, em Lisboa, a 7 de Abril de1736. Fr. 

Manoel de S. Damazo ao dar o seu parecer positivo sobre a impressão do referido 

sermão escreve, a 7 de Setembro de 1736:
“Manda-me V. Magestade rever o Sermaõ de Preces, que prégou o Reverendo Doutor 

Filippe de Oliveira (no segundo dia do triduo das rogações, que instituío o Illustrissimo, e 

Reverendissimo Patriaraca neste prezente anno, para supplicar a Deos a suspensaõ do 

castigo, bem merecido pelas culpas dos peccadores, que em sensiveis estragos 

experimentou esta Corte, e Reyno no dilatado espaço de oito mezes de continuas 

chuvas, e inundações, que lhes ameaçavaõ mais deploraveis ruínas […]”184

178 Ibid., fl. 54-54vº.
179 Ibid., fl. 56 vº.
180 A exemplo do que deverá ter, igualmente, acontecido durante a semana de 18 a 25 de Março.
181 B.P.E., cod. CIV/1-7 d., Diario de 1736, f.n.n., entre fl. 61 e fl. 62.
182 Ibid., fl. 62.
183 Ibid., fl. 76 vº-77.
184 Sermão de preces na enternecida e, penitente procissaõ […], Oliveira (1736).
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O facto de não se dever ter realizado, em Santarém, a procissão do “Santíssimo 

Milagre”, faz supor que as chuvas terão cessado na segunda metade do mês de Abril. 

Contudo, esta alusão de Fr. Manoel de S. Damazo aos “oito mezes de continuas chuvas” 

permite pensar que, tendo começado em Outubro de 1735, o período húmido se possa 

ter prolongado até Maio de 1736. Não há contudo qualquer outra fonte ou notícia que 

o confirme.

Terá esta “invernada” afectado somente a região de Lisboa e do Ribatejo? Não é 

de crer que uma situação tão persistente tivesse atingido apenas aquele espaço. Não 

obstante esta suposição, apenas se possui uma pequena informação relativa ao lugar 

de Cuba (Comarca de Beja) que nos permite supor que as mesmas condições 

meteorológicas se tenham estendido também ao Sul do país e ao Alentejo em 

particular. Referindo-se a 1736 diz Frei Francisco de Oliveira que as “[…] inundaçõez 

alagarão as sementeiras [e] se tirava agoa com a mão do Poço de S.Braz, o que tambem se 

experimentou em Mayo de 1729.”185

2.2.2. O contributo das fontes documentais instrumentais: um ciclo de 

anos chuvosos na década de oitenta

A situação que, em Portugal continental, merece um maior destaque, nas últimas 

décadas do século XVIII, é o ciclo de anos chuvosos, iniciado em 1783 e que se 

deverá ter prolongado até ao final dos anos oitenta, princípio da década de noventa (?) 

[fig. 31]. Deduzida a partir dos registos das observações instrumentais de Lisboa e de 

Mafra186, esta flutuação é confirmada, também, por um conjunto de notícias recolhidas 

em fontes documentais descritivas e parece ser correlacionável, como adiante se verá, 

com os distúrbios climáticos que afectaram algumas regiões da Europa durante a 

década de oitenta (Kington, 1988; Barriendos e Llasat, 2003).

 Um ciclo de anos chuvosos na década de oitenta. Sua delimitação.

Borges (1996), aludindo ao ano de 1779 refere que terá sido “[...] de seca por 

todo o País, mas especialmente nas regiões do Sul [...]” onde, perante a calamidade, o 

Bispo de Beja, Frei Manuel do Cenáculo, recorreu no mês de Setembro ao auxílio 

divino, mandando que se fizessem preces públicas para implorar a chuva necessária 

às culturas187. Tratou-se da tradicional procissão a Nª. Sª. das Neves, cuja imagem se 

185 B.C.M.C., Memórias Históricas do Lugar de Cuba, de Frei Francisco José de Oliveira, fl. 22.
186 Sustentada, também, pelas observações instrumentais realizadas por Veiga, em Lamego.
187 B.P.E., cod. CXXVIII/2-4, Pastoral mandando fazer preces públicas por ocasião da esterilidade […], fl. 
69-72 e cod. CXXIX/1-17, Diário de Frei Manuel do Cenáculo, fl. 281.
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encontra na paróquia com o mesmo nome, a alguns quilómetros de Beja e que passa 

por favorecer a chuva (Marcadé, 1971). A 17 de Novembro aquele prelado deu ainda a 

lume uma Pastoral sobre o mesmo tema188.

Também em Évora, na primeira metade de Novembro de 1779, em Lisboa, 

durante os meses de Abril e Novembro e em Santarém, onde no mês de Abril saiu em 

procissão o “Santíssimo Milagre”, se realizaram diversas manifestações religiosas Pro 

Pluvia:

“O temor de que o tempo secco, que tem continuado por algumas semanas, 
damnificasse as colheitas, moveo o Eminentissimo Cardeal Patriarca a ordenar Preces 
em todas as Igrejas, para obter de Deos o beneficio da necessaria chuva para a 
fertilidade da Terra. Ultimamente se determinou implorar a Divina Misericordia pelo 
efficaz meio de levar em Procissão a devota Imagem do Senhor dos Passos da Graça: o 
que se executou com a mais religiosa solemnidade quarta feira 14 do corrente [Abril de 
1779], e se depositou na Igreja Patriarcal este digno Objecto da nossa devoção.”189

A reconstituição do campo de pressão ao nível do mar relativa ao início da 

Primavera (meses de Março e de Abril) mostra, com efeito, o território de Portugal 

continental sob a influência de um fluxo de Leste, transportado na circulação de um 

vasto campo anticiclónico que, particularmente no mês de Março, se estendia 

praticamente a toda a Europa (fig. 45 A). No Outono, o bloqueio mantêm-se no mês de 

Outubro (fig. 45 B) e, ainda que mais circunscrita e menos intensa, a situação de 

abrigo aerológico sobre a Península Ibérica é ainda reconhecível na carta de 

Novembro.

No ano de 1779, a seca terá afectado igualmente outros países da bacia do 

Mediterrâneo, como Espanha, nomeadamente na região da Meseta e no Levante 

(Font Tullot, 1988) e o Norte da Grécia, durante o Verão e o Outono (Xoplaki et al., 

2001).

Relativamente a 1781, segundo palavras de Pretorius (1782): “Do principio do 

anno até 23 de Março choveo pouco, mas desde entaõ até 19 de Maio foi esta falta 

abundante”. No final do Inverno, início da Primavera de 1781, voltamos, assim, a ter 

conhecimento da realização de preces Pro Pluvia em Lisboa, numa notícia 

concordante com o anterior testemunho de Pretorius:
“A falta de chuvas, que fazia recear a damnificação dos frutos, quando hum calor 
intempestivo seccava nimiamente as terras, moveo o nosso Eminentissimo Prelado a 
ordenar preces públicas nas Igrejas desta capital: e no dia 24 do corrente [Março de 
1781] foi pelo mesmo motivo conduzida para a Igreja Patriarcal a devota Imagem do 
Senhor dos Passos da Graça, como hum meio, em que sempre se fundou a esperança 
de ter o Ceo propicio.”190

188 B.P.E., cod. CXXVIII/2-4, Pastoral sobre preces pela produção dos fructos […], fl. 74.
189 Gazeta de Lisboa, nº 16, de 20 de Abril de 1779, p.n.n.
190 Gazeta de Lisboa, nº 13, de 27 de Março de 1781, p.n.n.
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As cartas de reconstituição do campo de pressão ao nível do mar referentes aos 

meses de Janeiro a Maio são consentâneas com os testemunhos fornecidos, quer 

pelas fontes documentais descritivas, quer pelas observações de Pretorius (1782). A 

carta do mês de Março (fig. 17 A, p. 111) é exemplificativa da situação que terá 

originado o tempo seco em Portugal durante os meses do Inverno de 17780/1781 e do 

início da Primavera de 1781.

Quanto ao ano de 1782, terá sido, uma vez mais de acordo com Pretorius (1783,

p.258), “[…] frio, de pouca chuva”, destacando-se os meses de Janeiro e de Março 

pela quase ausência de precipitação e o período compreendido entre Maio e o final do 

ano, classificado por Pretorius (op. cit., p.259) como “muito seco”.

A reconstituiçao mensal do campo de pressão ao nível do mar, relativa ao ano 

de 1782, é uma vez mais consistente com os testemunhos de Pretorius. Durante 

praticamente todos os meses daquele ano o território de Portugal terá permanecido 

sob abrigo anticiclónico. Constituiu excepção o mês de Abril, em que, como é visível 

na fig. 46, a presença de uma vasta área depressionária, centrada a Norte da 

Península Ibérica, originou a advecção sobre Portugal de uma massa de ar húmida e 

instável, com um trajecto de Noroeste, responsável pelos 162.4mm de precipitação 

que Pretorius (1783) registou naquele mês em Lisboa.

Conforme se pode verificar pelo Quadro XIII e pela figura 47, o ano de 1782 

parece ser em Lisboa e também em Lamego, um ponto de viragem relativamente aos 

quantitativos anuais de precipitação. Em Lisboa, segundo Pretorius (1785), a “meia 

proporcional ordinaria”, isto é, o valor médio da precipitação total anual do período 

1777-1782, foi de 23 polegadas, ou seja, 622.6 mm, enquanto a média dos anos 

seguintes (1783-86 e 1789) terá sido de 868mm191 (Pretorius, 1785; 1786; Schulze, 

1790). Em Mafra, os registos de Velho iniciam-se precisamente no ano de 1783, pelo 

que não é possível assegurar, com certeza, se, também naquele local, o ano de 1782 

coincidiu com o fim de um conjunto de anos secos. Contudo, os valores de 

precipitação atingidos durante os anos de 1783 a 1786, bem como a sua oscilação 

(em fase com Lisboa), parecem apontar no sentido de que, também em Mafra, os 

anos subsequentes a 1782 deverão ter sido mais chuvosos que os anteriores. Os 

elementos discursivos que acompanham os registos numéricos de Pretorius, Schulze 

e Velho, bem como os de Veiga, forneceram também indicações que fazem pensar no 

início de um período mais húmido precisamente no ano de 1783.

191 Veiga (1784), referindo-se aos anos de 1779 a 1782 diz: “Neste sitio [Lamego] não só foraõ seccos, 
como em todo o reino, mas summamente serodios na producçaõ de quasi todos os fructos […]”. Ainda 
segundo Veiga (op. cit.), o valor médio da precipitação total anual, em Lamego, durante o período 1770-
1782 foi de 492.6mm, enquanto a média dos dois anos seguintes ascendeu a 727.5mm.
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Fig. 45. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Março e (B) em Outubro 
de 1779 (Luterbacher et al., 2002b).
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Fig. 46. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Abril de 1782 
(Luterbacher et al., 2002b).
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Quadro XIII - Precipitação total anual (mm)

Anos Lisboa Mafra Lamego
1770 546.6
1771 507.1
1772 428.4
1773 490.2
1774 521.5
1775 481.8
1776 550.0
1777 447.3
1778 479.1
1779 ~ 541.4 (P) 497.2
1780 478.7
1781 638.4 (P) 497.0
1782 554.9 (P) 479.4
1783 744.4 (P) 738.5 642.9
1784 906.8 (P) 1221.3 812.1
1785 875.3 (P) 919.5
1786 1082.8? (S) 1429.7
1787 1082.8? (S) 1152.5
1788
1789 730.9 (S)
1790
1791 Ano Seco (P)
1792
1793 605.1 (P)
1794 Ano Seco (P)

P = Pretorius; S = Schulze

Com base nos dados de Pretorius, para Lisboa, e de Veiga, para Lamego, 

verifica-se que aquele ano é o mais chuvoso em Lisboa, pelo menos desde 1779 e em 

Lamego desde 1770 (Quadro XIII e fig. 47). Ainda em relação à precipitação ocorrida 

em Lisboa no ano de 1783 (744.4mm) diz Pretorius (1785):

“[…] houve mais neste anno que em nenhum dos passados que se observaraõ, […]” e, 
aludindo à precipitação do ano de 1784, refere: “Já o de 1783 merecia admiraçaõ 
[…]”192.

No ano de 1784, tanto em Mafra como em Lisboa (como ainda em Lamego), 

houve novamente um aumento da precipitação (Quadro XIII e fig. 47). Em Mafra, o 

volume anual de precipitação foi de 1221.4mm (superior em cerca de 480mm ao do 

ano anterior), o que leva Velho (1797c, p.500) a dizer:
“Este anno foi inteiramente irregular, e opposto á fertilidade, e abundancia das 
producções da natureza; não só na demaziada chuva, mas principalmente em não ser 
ella bem repartida, e alternada a proposito com o bom tempo: causou por estes sitios 

192 Veiga (1784), por sua vez, registou em Lamego, no ano de 1783, 642.9mm de chuva, valor superior ao 
total anual de precipitação de qualquer dos treze anos antecedentes. Desde 1770 o ano mais chuvoso 
tinha sido o de 1776 com 550mm. Ainda do ano de 1783 diz Veiga (op. cit.) que foi “excessivo” quanto à 
chuva caída e referindo-se aos vinhos desse ano acrescenta: “[…] e por este motivo abundando de agua, 
em que o anno excedeo a todos os anteriores, […]”. Registe-se que também em França, particularmente 
na região de Champagne, a produção de uva de 1783 e de 1784 foi inferior em, respectivamente, cerca 
de 20% e 60%, à normal, sendo referida igualmente a má qualidade do vinho desses anos (Le Roy 
Ladurie, 1983).
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huma carestia geral: os Lavradores de mais idade não se lembraõ de esterilidade mais 
geral […]”

Em Lisboa atingiram-se 906.8mm (mais 162.4mm que no ano antecedente), e 

em Lamego, no ano de 1784, registaram-se 812.1mm (mais 169.2mm que em 

1783).193

Pretorius (1785, p.271), quando compara a precipitação de 1784 com a dos anos 

anteriores, refere o seguinte: “O ano de 1784 excede a todos, os que se tem observado em 

Lisboa desde 1777, na quantidade da chuva […]”.

É neste contexto que aquele investigador alemão (op. cit., p.271-272) avança a 

hipótese de ser talvez o ano de 1783 o primeiro de um ciclo de anos chuvosos:

“Foi talvez o anno de 1783 o primeiro de hum Cyclo de annos chuvosos: pois bem 
sabemos, instruidos pela experiencia, que os successos da Natureza saõ sugeitos a 
certas revoluções, e que chegando elles huma vez a cahir em irregolaridades e 
aberrações, custa para tornarem a pôr-se naquelle equilibrio que lhes convem […]”.

Em 1785, regista-se uma diminuição dos valores da precipitação, tanto em Mafra 

como em Lisboa (Quadro XIII e fig. 47. Apesar disso, a precipitação ter-se-á mantido, 

concretamente em Lisboa, bem acima dos valores verificados nos anos anteriores a 

1783. Pretorius (1787, fl.178vº) diz mesmo, apesar desta ligeira descida: “O anno de 

1785 foy alli [Rio de Janeiro], como cá extremamente chuvoso […]”. Em Lisboa a diminuição 

da precipitação registada em 1785 foi, contudo, inferior, à ocorrida em Mafra, tal como 

já tinha sucedido com o aumento de 1783 para 1784, muito mais pronunciado neste 

último local (Quadro XIII e fig. 47).

Nos dois anos seguintes (1786 e 1787), o valor da precipitação anual em Mafra 

volta a subir, registando-se valores de, respectivamente, 1429.7 e 1152.5mm. Em 

Lisboa, parece certo que aqueles anos terão sido também muito chuvosos. 

Efectivamente, referindo-se ao ano de 1789, Schulze (1790, fl.173) diz o seguinte:

“[…] temos tido bastante chuva que chegou até 27 poligadas, com tudo comparando-o 
com alguns Annos antecedentes em que chegou até 40 e mais Polgadas [40 polegadas 
= 1082.8 mm]”.

Por outro lado, Pretorius (1785, p.271) referindo-se ao ano de 1784 diz:

“[…] excede a todos, os que se tem observado em Lisboa desde 1777, na quantidade da 
chuva [...] deo 33 pol. e meia [906.8mm]”.

Assim, e uma vez que se conhece o valor da precipitação total anual em Lisboa 
nos anos de 1781 a 1785, as cerca de 40 polegadas a que se refere Schulze deverão 
dizer respeito a um dos seguintes anos: 1786, 1787 ou 1788. É possível que, se 
aquele valor se referisse a 1788, talvez Schulze, em vez de falar em ”Annos 

193 Veiga (1784), referindo-se à precipitação de 1784, em Lamego, utiliza a seguinte expressão: “[…] 
depois do extraordinario anno de 1784 […]”.

http://...]
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antecedentes”, dissesse “ano antecedente” ou “ano anterior”. Restam, pois, os anos 
de 1786 e 1787. Em Mafra, de 1785 para 1786 há um aumento considerável do valor 
da precipitação anual (+510.2 mm). É provável que em Lisboa tenha acontecido 
idêntica variação (1785 = 875,3mm; 1786=1082.8?). Mas como Schulze fala em “40 e 
mais Polgadas” relativamente a “anos antecedentes” é de crer que em Lisboa, no ano 
de1786, tenha chovido para alem das 40 polegadas e que em 1787 o valor da 
precipitação tenha descido, como aliás aconteceu em Mafra.

A confirmar as informações de Veiga, e muito especialmente as de Pretorius, 
Schulze e Velho para a região de Lisboa, estão as notícias de cerimónias litúrgicas Pro 
Serenitate realizadas na capital no fim do Inverno-início da Primavera de 1784 e 
durante o mês de Março de 1786194:

“Se este Paiz tem sido izento dos intensos frios195, e outras calamidades, que tem 
consternado quasi todo o resto da Europa, as chuvas de tal modo tem continuado, que o 
Eminentissimo Cardeal Patriarca julgou necessario ordenar Preces públicas em todas as 
Igrejas, para obter do Ceo a Serenidade do ar”.196

“Sendo receaveis as consequencias das chuvas tão continuadas, que se tem 
experimentado, o Eminentissimo Cardeal Patriarca ordenou que em todas as Igrejas se 
fizessem preces para alcançar do Ceo a serenidade do tempo”197.

As cartas de reconstituição do campo de pressão ao nível do mar referentes aos 
meses de Inverno e início da Primavera de 1784 mostram, com efeito, o Anticiclone 
Atlântico localizado a Sudoeste da Península Ibérica, posição que terá permitido a 
progressão sobre o território de Portugal continental do fluxo de Oeste, acompanhado 
de instabilidade e da precipitação que, tanto as fontes documentais descritivas, como 
os registos numéricos e os comentários de Pretorius e de Velho testemunham. A 
figura 48 A e B representam essa situação, respectivamente, nos mês de Fevereiro e 
de Março de 1784.

O ano de 1786, como se disse, foi em Mafra, e terá sido certamente em Lisboa, 
bastante chuvoso, o mesmo acontecendo no ano seguinte. Para certos meses, a 
reconstituição do campo de pressão ao nível do mar (Luterbacher et al., 2002b) não é 
consistente com o volume de precipitação mensal registado por Velho em Mafra; 
Novembro de 1784 e, sobretudo, Janeiro e Fevereiro de 1787 são representativos 
dessa situação. Nestes dois últimos meses, Velho registou em Mafra, 
respectivamente, 129.4 e 213.8mm de chuva. As cartas de reconstituição do campo de 
pressão ao nível do mar mostram toda a Península Ibérica e, no caso de Janeiro de 

194 Também em Braga, em 1784, 1786 e 1787, se terá assistido a chuvas continuadas, “excessivas” e 
abundantes”, o que motivou a realização de cerimónias litúrgicas Pro Serenitate durante aqueles anos 
(Marques, 2001/02) e vem demonstrar que o aumento dos valores de precipitação, registado a partir de 
1783, terá igualmente afectado a região de Entre-Douro e Minho.
195 Referência aos rigores do Inverno de 1784 que, conforme se disse atrás (p. 96), foi extremamente frio 
em vários países, como Espanha, França e Inglaterra.
196 Gazeta de Lisboa, nº 11, de 16 de Março de 1784, p.n.n.
197 Gazeta de Lisboa, Suplemento ao nº 12, de 24 de Março de 1786, p.n.n.
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1787, grande parte do continente europeu, sob influência anticiclónica, o que parece 
não ser conciliável com os valores de precipitação ocorridos em Mafra. Este 
desfazamento encontra, no entanto, explicação na forte concentração da precipitação 
verificada durante aqueles meses: Em Janeiro, os 129.4mm caíram em apenas 8 dias 
e os 213.8mm do mês de Fevereiro concentraram-se em 10 dias. Nos dois meses, 
cerca de 79% e 68% da precipitação total concentraram-se em unicamente 4 dias. 
Noutros meses como, por exemplo, Dezembro de 1785 (em que Pretorius e Velho 
registaram, respectivamente, em Lisboa e em Mafra, 171.4mm e 183.8mm), e Março e 
Novembro de 1786, em que caíram em Mafra, 179.1mm e 209.3mm, as 
reconstituições mostram padrões de circulação coerentes com aqueles quantitativos 
pluviométricos (fig. 49 A a C), o que se explica pelo facto de se terem tratado de 
meses em que a precipitação se distribuiu de uma forma muito mais uniforme: os 
totais pluviométricos mensais repartiram-se ao longo de 18 a 21 dias.

Nos números da Gazeta de Lisboa, nomeadamente dos anos de 1783, 1784 e 
1786, surgem com frequência, associadas a estas e a outras notícias sobre o estado 
do tempo, expressões como “excessivas chuvas que há tempo têm continuado”, 
“chuvas tão continuadas”, “repetidas chuvas”, “copiosa chuva”, “extraordinária 
continuação das chuvas”, etc. Parece, pois, poder dizer-se com relativa segurança, 
que o ciclo de anos chuvosos não só terá continuado, como, inclusive, deverá ter 
atingido o seu pico no ano de 1786, confirmando-se, assim, a hipótese avançada por 
Pretorius no “Extracto” das suas observações meteorológicas publicado no Almanach 
de Lisboa de 1785.

Em 1789, o valor da precipitação anual em Lisboa continuou superior ao dos 
anos anteriores a 1783 (Quadro XIII e fig. 47). Contudo, pelas palavras de Pretorius 
(1794, fl.169vº-170), parece poder concluir-se ter sido já boa parte do ano de 1791 
marcado pela escassez de precipitação, até porque ao referir-se ao tremor de terra de 
22 de Novembro de 1793 diz:

“[…] deste Tremor, e daquelle do 27 de Nov. de 91 são identicamente as circumstancias 
as mesmas; depois de huma seccura de varios mezes, vem de repente huma tão 
copiosa chuva, que naturalmente tapa a vaporaçaõ, destes vapores subterraneos 
elasticos”.

Em 1793, o volume anual de precipitação (605.1mm) foi já inferior à média dos 

anos 1777-1782, dele dizendo Pretorius (op. cit., fl.169vº):
“O Anno nos seus primeiros 9 mezes foi por extremo secco; já tinha o Dezembro do 
Anno 92 muito contribuido a isso; porque deu somente 4 linhas de Agoa [9 mm]; dalli o 
Janeiro juntamente com o Fevereiro 1793 derão só 1 [polegada] ½198 [cerca de 40mm]. 
Assim, naturalmente todas as Ribeiras e Fontes devião seccar se; o nosso Rio de 
Alcantara foy feito caminho publico […]”199.

198 Na “taboada” anexa ao texto, Pretorius apresenta, para o conjunto dos meses de Janeiro e Fevereiro 
de 1793, o total de 1 polegada e 10 linhas, ou seja, cerca de 50mm.
199 Em Espanha, nomeadamente na Meseta Norte, o mês de Dezembro de 1792 bem como a Primavera 
de 1793 terão sido, pelo contrário, excessivamente chuvosos (Font Tullot, 1988).
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Fig. 50. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Março de 1791 
(Luterbacher et al., 2002b).

Fig. 48. Reconstituição do campo da pressão ao nível do mar: (A) em Fevereiro e (B) em 
Março de 1784 (Luterbacher et al., 2002b).

BA

Fig. 49. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar: (A) em Dezembro 
de 1785; (B) em Março e (C) em Novembro 
de 1786 (Luterbacher et al., 2002b).
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As observações de Pretorius relativas à escassez pluviométrica do Inverno de 

1792/1793 são consistentes com a reconstituição do campo da pressão ao nível do 

mar (Luterbacher et al., 2002b) que mostra a Península Ibérica durante aqueles meses 

numa situação de abrigo aerológico.

Sousa (1979) e Barata (1988) parecem confirmar a relativa escassez 

pluviométrica destes primeiros anos da década de noventa. O primeiro refere que 

1793 e 1794 foram de grande seca por todo o Reino, sobretudo nas regiões do Sul. 

Barata afirma que “Em Portugal os anos de 1792, 1793 e 1794 foram anos de 

escassez cerealífera, em grande parte provocada pelas condições climáticas, como 

aconteceu com a seca que, durante 1793/1794, afectou todo o Reino e determinou 

mesmo que o “pao do mar” fosse enviado para o Alentejo”200. De acordo com Silbert 

(1978), que se apoia numa petição apresentada à Câmara de Beja, datada de 4 de 

Setembro de 1793201, este ano foi muito penoso naquela cidade. Uma seca 

excepcional criou uma situação catastrófica em todo o Sul do país. Os lavradores de 

Beja tiveram mesmo que implorar à soberana que agisse no sentido de os ajudar. O 

mesmo aconteceu com os lavradores dos concelhos de Mértola, Almodôvar, Castro 

Verde, Entradas e Santiago do Cacém, todos pertencentes à, então, Comarca de 

Ourique, após as más colheitas de 1791 (Santos, 1987).

Assim, parece poder inferir-se que o ciclo de anos chuvosos, que Pretorius 

avançou como hipótese ter-se iniciado em 1783 (Pretorius, 1785), teria já terminado 

em 1791, o que se harmoniza com as notícias que dão conta do regresso às igrejas e 

ruas de Lisboa de cerimónias litúrgicas Pro Pluvia durante o início da Primavera 

daquele ano:
“Havendo huma grande secca, que aqui reinou por varios dias [sic], e que hia causando 
sensivel perjuizo aos campos, obrigado a implorar o socorro celeste, fizeraõ-se Preces 
em todas as Igrejas desta capital para pedir chuva; e a Imagem do Senhor dos Passos 
foi conduzida da Igreja de N.Senhora da Graça para a Patriarcal”202.

Efectivamente, as reconstituições do campo da pressão ao nível do mar relativas 

aos meses de Dezembro de 1790 e Janeiro a Março de 1791 mostram a presença de 

uma vasta área anticiclónica que, no início da Primavera daquele ano, se estendia já a 

grande parte do continente europeu (fig. 50). Nessa situação, o território de Portugal 

continental foi afectado por um fluxo do quadrante Este, consentâneo com o tempo 

seco e com a realização de preces pela chuva a que as fontes fazem referência.

200 Mertzios (1969-70, citado em Xoplaki et al., 2001) dá igualmente conta da total ausência de chuva na 
região de Thessaloniki (Grécia), durante os meses de Janeiro a Maio de 1794, bem como da deficiente 
colheita de cereais nesse ano.
201 Torre do Tombo, Reino, Maço 565.
202 Gazeta de Lisboa, nº 15, de 12 de Abril de 1791, p.n.n.
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 O regime médio da precipitação em Mafra (1783-87) e em Lisboa
(1783-85)

A existência, tanto para Mafra como para Lisboa, de registos mensais de 

precipitação relativos a anos do ciclo chuvoso atrás definido, permite uma 

caracterização do regime médio da precipitação. Em Mafra (1783-1787) e em Lisboa 

(1783-1785), os meses menos chuvosos foram os de Junho, Julho e Agosto. A 

precipitação do mês de Março atingiu, em Mafra, um quantitativo equivalente ao dos 

dois meses anteriores, enquanto em Lisboa foi mesmo superior à quantidade de chuva 

caída nos meses de Janeiro e Fevereiro (Fig. 51 A e B e Quadro XIV).

Dezembro é, contudo, o mês que merece maior destaque, uma vez que registou, 

em média, um maior volume de precipitação: 215.2mm em Mafra e 196.2mm em 

Lisboa, valores que sobressaem claramente da quantidade de chuva tanto do mês de 

Novembro, como da dos outros dois meses do trimestre de Inverno (fig. 51 e Quadro 

XIV). Com efeito, em Mafra, a precipitação de Dezembro representa, em média, 20% 

da precipitação anual. O valor máximo para este mês, ocorrido em 1784 (312.5mm) 

correspondeu a cerca de 25% da precipitação desse ano. O mínimo, de 143.8mm, 

registado em 1783, é, ainda assim, um valor superior à média (1783-1787) de 

qualquer dos outros meses. Também em Lisboa, a quantidade de chuva caída no 

último mês do ano representa um valor elevado, em média, cerca de 23% do total 

anual. Durante os meses de Dezembro de 1783 e 1784, respectivamente, o menos e o 

mais chuvoso do período 1783-1785, caíram naquela cidade 178.2 e 239.1mm (cerca 

de 24 e 26% da precipitação total daqueles anos). Pretorius (1785, p.270) depois de 

se referir ao Verão muito seco de 1783 diz o seguinte: “ainda que esta falta de 

chuva fosse depois bem compenssada, principalmente no mez de Dezembro, 

em que naõ choveo menos de 6 pol. e meia, o que foi cauza de varias cheias 

nos rios”.
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Fig. 51. (A) Precipitação mensal em Mafra (média 1783-1787); (B) idem, em Lisboa (média 
1783-1785).
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Quadro XIV - Valores médios de precipitação (mm) em Mafra (1783-1787) 
e em Lisboa (1783-1785)

Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mafra 142.1 138.9 139.3 83.5 75.5 47.1 6.3 6.8 63.5 73.0 101.1 215.2

Lisboa 109.4 85.7 138.0 63.6 42.1 9.6 0.6 12.0 33.1 82.3 70.3 196.2

A forte concentração da precipitação durante o mês de Dezembro é traduzida, 
também, pelos valores do coeficiente pluviométrico mensal203.

Os coeficientes pluviométricos mensais (CP) apresentam em Mafra (1783-1787) 
valores que nos meses do trimestre de Verão estão, em média, compreendidos entre 
0.1 e 0.5. Nos meses de Primavera e Outono o valor do CP está, respectivamente, 
compreendido entre 0.9 e 1.6 e 0.8 e 1.1. No trimestre de Inverno destaca-se o mês de 
Dezembro, cujo valor médio do CP é de 2.3, tendo atingido o valor máximo de 3.0 no 
ano de 1784.

Comparando-se os valores médios dos CP mensais de Mafra (1783-1787) e de 
Lisboa (1783-1785) [Quadro XV], verifica-se que os valores são muito próximos ou 
iguais. Também em Lisboa se destaca o mês de Dezembro, com um CP médio de 2.7 
e um valor máximo de 3.1 em 1784.

Comparando-se os valores médios do CP de Lisboa dos anos 1783-1785 com 
os do período 1961-1990 (Lisboa/Geofísico), verifica-se, não obstante a distinta 
localização das estações meteorológicas, que os valores são muito próximos ou 
iguais, sobretudo nos meses de Janeiro e de Abril a Outubro, destacando-se Fevereiro 
e Novembro, com CP mais elevados na actualidade e Março e, particularmente, 
Dezembro com CP claramente superiores no período de 1783-1787 (Quadro XVI).

Quadro XV - Coeficiente Pluviométrico Mensal (Mafra e Lisboa)

Local J F M A M J J A S O N D

MAFRA (média 1783-1787) 1.5 1.6 1.6 0.8 0.9 0.5 0.1 0.1 0.8 0.8 1.1 2.4

LISBOA (média 1783-1785) 1.6 1.3 1.9 0.9 0.6 0.2 0.0 0.2 0.5 1.1 1.1 2.7

Quadro XVI - Coeficiente Pluviométrico Mensal (Lisboa)

Local J F M A M J J A S O N D

Lisboa (média 1783-85) 1.6 1.3 1.9 0.9 0.6 0.2 0.0 0.2 0.5 1.1 1.1 2.7

Lisboa (média 1961-90) 1.8 1.9 1.1 1.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.4 1.3 1.9 1.7

203 O coeficiente pluviométrico mensal corresponde à razão entre a precipitação média real de cada mês e 
aquela que este receberia, tendo em conta a sua duração, se o total anual estivesse igualmente 
distribuído por todos os dias do ano.
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Ventura (1994) ao estudar as precipitações no Sul de Portugal (1949-1978) 

encontrou CP=2.0 maioritariamente nas estações do extremo sul do país e do litoral 

alentejano, mas, ainda assim, com valores inferiores (2.0-2.3) aos de Mafra e, 

principalmente, Lisboa naqueles anos de finais do século XVIII. Ainda segundo 

Ventura (op. cit.), cerca de 70% dos valores de CP= 2.0 referem-se também ao mês 

de Dezembro.

Os valores do Índice de Olivier (IO)204 calculados para Mafra e Lisboa parecem 

também apontar no sentido de uma maior concentração das chuvas durante aquele 

ciclo de anos chuvosos da década de oitenta. O valor daquele índice em 

Lisboa/Geofísico (média 1961-1990) é de 11.6%, sendo o seu valor médio para o 

período 1783-1785 de 14.4%. Em Mafra, o valor do IO é de 13.2% (média 1783-1787). 

Os valores mais elevados obtidos por Ventura (1994), no Sul de Portugal, foram de 

13.0 e 13.1%, respectivamente em Tavira e em Faro.

Apesar da série ser muito curta e, consequentemente, com significado estatístico 

muito limitado, poder-se-á, ainda assim, concluir que em Lisboa e também em Mafra 

(?), durante aqueles anos da década de oitenta do século XVIII, a concentração das 

chuvas, muito particularmente em Dezembro, foi francamente superior à que se 

verifica actualmente, com aquele mês a ter, então, um contributo muito superior ao 

actual para o volume anual de precipitação. Esta característica do mês de Dezembro 

não parece, contudo, ter-se circunscrito ao ciclo de anos chuvosos iniciado em 1783. 

Efectivamente, já nas informações que nos deixou relativas a 1781, Pretorius (1782, 

p.307) diz, após se referir à ausência de precipitação em Lisboa, durante boa parte do 

ano: “[…] porém no mez de Dezembro cahio huma extraordinaria quantidade de agua, cuja 

medida foi de 9 pol. e meia [257,2mm] desde o dia 6 até o 27 […]”, ou seja, cerca de 40% da 

precipitação total desse ano (638.4mm). Também no ano de 1793, já após o fim 

daquele ciclo, a precipitação ocorrida em Dezembro equivaleu a cerca de 27% do total 

anual, correspondendo-lhe um CP de 3.2. Em Lisboa, o ano de 1789 constituiu 

excepção a esta forte concentração pluviométrica em Dezembro; o valor da chuva 

caída naquele mês representou apenas cerca de 12% do total anual (Schulze, 1790). 

Ainda em relação àquele ano, o destaque vai para Janeiro, que, para além de ser o 

mês mais chuvoso (216.6mm), concentrou cerca de 30% do quantitativo anual de 

precipitação (CP = 3.5).

Num estudo sobre a variabilidade da precipitação em Lisboa/Geofísico no mês 

de Dezembro, durante o período secular de 1880/1881-1979/1980, Taborda (1983), 

204 O Índice de Olivier é expresso pela razão entre o somatório do quadrado da precipitação de todos os 
meses e o quadrado do total anual, expresso em percentagem.
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utilizando a divisão em classes pelo método dos quintis, classificou os meses de 

Dezembro com precipitação compreendida entre 146.5 e 321mm, como Muito 

Chuvosos. Ora, à excepção do ano de 1789, todos os outros para os quais se dispõe 

de registos mensais de precipitação em Lisboa (1781, 1783-1785 e 1793) 

apresentaram no mês de Dezembro valores de precipitação dentro daquele intervalo, 

ou seja, tendo em conta aquela classificação foram Dezembros Muito Chuvosos.

 Máximos diários de precipitação em Mafra (1783-1787)

Relativamente a Mafra, a existência de assentamentos diários de precipitação 

possibilita uma análise, ainda que preliminar, daquele parâmetro, nomeadamente uma 

avaliação dos valores máximos, à escala daquela unidade temporal.

Dos 1796 dias que constituem a série de Mafra, apenas houve registo de 

precipitação em 612 (34.1%). Em 16.0% dos dias a quantidade de chuva caída esteve 

compreendida entre [0.2205 e 5 mm[. Apenas em 18.1% dos dias a precipitação foi = a 

5mm. Em 14.8% dos dias a precipitação esteve compreendida no intervalo [5 a 20mm[ 

e foram somente 3.3% dos dias aqueles em que a precipitação registada foi = a 

20mm.

O Quadro XVII apresenta os valores máximos diários de precipitação ocorridos 

em cada um dos meses do período 1783-1787. Apesar da duração do período em 

estudo ser demasiado restrita para permitir a avaliação estatística de um fenómeno 

por natureza excepcional, a análise daquele quadro, ainda assim, permite as seguintes 

observações:

► O m�s que regista o valor m�dio mais elevado da precipita��o m�xima di�ria 

� Dezembro (42.5mm). Janeiro, Fevereiro e Novembro apresentam valores superiores 

a 30mm.

► O valor máximo diário de precipitação verificado em Mafra não ultrapassou 60 

mm (59.4mm no dia 27 de Dezembro de 1787). Daveau (1972) apresenta, para a 

generalidade das estações meteorológicas do litoral ocidental de Portugal 

compreendidas entre 38º30’ e 39º30’N de latitude e 0 e 200m de altitude, um valor 

máximo de precipitação diária (1931-1960) inferior a 60mm.

► Apenas nos meses de Julho e Agosto os máximos diários ficaram abaixo de 

20mm. Nos restantes meses foram atingidos máximos diários muito próximos ou 

superiores a 40mm.

205 À escala diária o valor mínimo de precipitação registado por Velho foi de uma décima de linha 
(0.225mm).
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Quadro XVII - Máximos diários de precipitação(mm) em Mafra (1783-1787)

Mês 1783 1784 1785 1786 1787 Média206

Jan. 16.9 (22) 30.8 (4)
24.1 (7)

36.0 (14)
20.0 (6)

56.5 (2) 47.3 (11)
23.4 (10) 37.5

Fev.

18.0 (11) 46.4 (20)
31.5 (1)
20.7 (17)

17.1 (28) 34.7 (21)
22.1 (22)
29.7 (23)
27.0 (28)

52.0 (5)
38.9 (4)
33.1 (9)
30.6 (11)
23.2 (13)

33.6

Mar. 27.0 (21) 34.4 (5) 18.9 (6) 19.1 (5) 22.3 (2) 24.3

Abr. 2.3 (25, 26, 
27)

17.1 (28) 19.4 (1) 27.9 (3)
21.6 (2)

35.1 (3) 20.4

Mai. 20.9 (24) 31.1 (18) 13.5 (16) 46.8 (8) 8.6 (15) 24.2
Jun. 11.0 (14) 0.2 (8) 10.8 (26) 19.4 (15) 42.3 (27) 16.7
Jul. 4.5 (8) 4.5 (29) 1.8 (14) 1.8 (23) 7.2 (29) 4.0
Ago. 0.0 7.2 (23) 14.0 (3) 0.0 0.0 4.2

Set. -------------
11.9 (19) 42.3 (23)

27.0 (6)
8.6 (19) 40.1 (21)

38.5 (24)
27.9 (26)

25.7

Out.
27.2 (21) 19.8 (18) 23.6 (25) 41.9 (21)

25.2 (7)
35.6 (22)

11.5 (1)
24.8

Nov.
39,4 (9) 38.3 (2) 9.5 (30) 39.4 (14)

38.3 (1)
22.3 (23)

25.2 (11)
30.4

Dez.

47,3 (6) 55.1 (29)
28.8 (24)
29.5 (25)
25.9 (26)

25.7 (26) 25.0 (18)
21.4 (5)
21.6 (10)

59.4 (27)
30.6 (2)
20.7 (3)
21.2 (25)
25.9 (26)

42.5

O máximo diário absoluto de cada mês é indicado em itálico.
Outros valores de precipitação diária iguais ou superiores a 20mm são apresentados.
O máximo diário absoluto de cada ano é indicado a negrito.
Entre parêntesis são indicadas as datas de ocorrência.

► Há registos, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Outubro e Dezembro, de 

sequências de 2 dias com totais diários superiores a 20mm. Fevereiro e Dezembro 

são os dois únicos meses em que há assentamentos de sequências de 3 dias com 

totais diários a ultrapassarem aquele valor (Quadro XVIII).

Quadro XVIII - Quantidade máxima de precipitação (mm) em Mafra 
recolhida em:

1 dia 2 dias sucessivos 3 dias sucessivos

59.4 27/12/1787 90.9 4 e 5/2/1787 106.5 25 a 27/12/1787

206 A média foi obtida com base nos valores máximos do mês (1783-1787).
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O Quadro XIX apresenta, por mês, o número de dias em que ocorreram valores 

de precipitação iguais ou superiores a 20 mm. A sua análise permite destacar o 

seguinte:

► Os anos de 1786 e 1787, respectivamente o primeiro e terceiro mais 

chuvosos do per�odo em estudo, foram aqueles em que ocorreu um maior n�mero de 

dias com precipita��o ≥ 20 mm.

► Os meses de Dezembro e Fevereiro são aqueles em que um maior número 

de dias com P = 20 mm ocorreu.

► O trimestre de Outono registou, em média, mais dias com P = 20mm, que o 

trimestre de Primavera; esta constatação é sobretudo válida para os anos de 1785-

1787.

Quadro XIX - Número de dias em Mafra, com valores diários de precipitação = 20mm

Mês 1783 1784 1785 1786 1787 Total
Janeiro 0 2 2 1 2 7
Fevereiro 0 3 0 4 5 12
Março 1 1 0 0 1 3
Abril 0 0 0 2 1 3
Maio 1 1 0 1 0 3
Junho 0 0 0 0 1 1
Julho 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0
Setembro 0 0 2 0 3 5
Outubro 1 0 1 3 0 5
Novembro 1 1 0 3 1 6
Dezembro 1 4 1 3 5 14
Total 5 12 6 17 19 59

 A direcção do vento e o volume de precipitação em Mafra
(1783-1787)

Os ventos dominantes em Mafra (valor médio para o período 1783-1787) foram 

os de Norte (25.9%) e Nordeste (19.1%). Os rumos menos frequentes foram os de 

Sudeste, Sul e Este (cada um dos quais com uma frequência inferior a 9.0%) [Fig. 52].

Em 1783 e 1784 (anos com temperatura média anual mais baixa), os ventos 

dominantes foram os de Norte e Noroeste, com desvios positivos em relação à média 

dos cinco anos. Com efeito, a importância daqueles rumos, principalmente a do 

primeiro, decorre sobretudo da sua frequência nos anos de 1783 e 1784, 

particularmente neste último, em que, no conjunto, a ocorrência daqueles dois rumos 
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correspondeu a mais de 50%. Em 1783 e 1784, os 

ventos de Nordeste apresentam desvios negativos 

em relação à média da série, nomeadamente em 

1784, cuja frequência foi 12,6% inferior à média dos 

cinco anos.

Nos anos de 1785, 1786 e 1787 (1785 e 1786 

registaram a temperatura média anual mais alta) os 

ventos de Norte e de Noroeste perderam importância 

(principalmente em 1785 e 1786), apresentando 

desvios negativos em relação à média dos cinco 

anos. Comparativamente, são estes os anos em que 

é maior a frequência de ocorrência dos ventos de Nordeste, sempre com desvios 

positivos em relação à média do período 1783-1787.

No caso particular do ano de 1785, o vento dominante em Mafra foi o de 

Nordeste, com uma frequência de ocorrência de 24.2% e um desvio positivo de 5.1% 

em relação à média do período 1783-1787. Parecendo confirmar esta importância dos 

ventos de Nordeste em 1785, também Pretorius (1786, p.254), referindo-se àquele 

ano, diz: “Sentiraõ-se por muitas vezes neste anno ventos de NE; mas com tudo o de NNO 

pode chamar-se o vento Dominante”.

No trimestre de Verão os ventos de Norte são largamente dominantes 

(frequência média de 48.7%, e nunca inferior a 34.3%); seguem-se-lhes os de 

Nordeste (17.3%) e os de Noroeste (13.8%). Os ventos de Este, Sudeste e Sul têm no 

Verão a sua frequência reduzida aos valores mínimos (Fig. 53 A). No trimestre de 

Inverno os ventos mais frequentes são os de Nordeste (20.3%), Oeste e Noroeste 

com, respectivamente, 15% e 14.3%. Os ventos de Este, Sudeste e Sul têm, no 

Inverno, a sua frequência de ocorrência máxima (Fig. 53 B).

Comparem-se as rosas de fluxos da figura 53 com as apresentadas por 

Alcoforado (1992, p.24 fig.1.1.) para a latitude de Lisboa (média do período 1978-

1983). A configuração das rosas apresenta semelhanças notórias, nomeadamente a 

referente ao Verão, o que poderá constituir um indicador de fiabilidade da informação 

de Velho e da existência, nos finais do século XVIII, de padrões sinópticos e ritmos e 

regimes de circulação idênticos aos actuais.

Muito embora os ventos de Norte, Nordeste e Noroeste tivessem sido os 

dominantes em Mafra durante os anos em análise (fig. 52), a figura 54 mostra que do 

total de 5417,9mm de chuva que caíram em Mafra entre 1783 e 1787:

► mais de metade (52.2%) estão associados a ventos de Sudoeste (27.5%) e de 
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Fig. 52. Frequência média 
dos vários rumos do vento 
em Mafra (1783-1787).
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Sul (24.7%), rumos cuja frequência média de ocorrência não foi além de, 

respectivamente, 9.2 e 7.0%.

► apenas 7.7% a ventos de Norte, Este e Nordeste, cuja frequência de 

ocorrência conjunta foi de 53.1%.

Num estudo incidindo sobre um espaço localizado a Norte de Mafra, no período 

1987-1991, Fragoso (1996, p.89), refere que “30% ou plus des précipitations sont 

associées à des vents d’ouest ou nord-ouest, dans presque toute l’Estremadura: mais 

du nord au sud et au sud-est, on constate une décroissance de l’importance relative de

ces pluies“. Em Mafra, durante os anos de 1783 a 1787, a precipitação relacionada 

com os rumos de Oeste e Noroeste equivale a 26.7% do total registado por Velho.

Num trabalho mais recente, Trigo e 

DaCamara (2000) apresentam uma classificação 

dos tipos de tempo (CWT: Circulation Weather 

Types) que afectam Portugal, baseada na direcção 

e vorticidade do fluxo geostrófico. O estudo do 

impacto dos dez tipos de tempo definidos, nos 

valores de precipitação diária em Mértola, durante 

o Inverno (Dezembro a Fevereiro) do período 

1957-1986, forneceu resultados que são 

concordantes com os aqui apresentados para 

Mafra (1783-1787). No Sul do Alentejo, apesar dos 

tipos de tempo A (anticiclónico) ou aqueles com 

fluxo de Norte, Nordeste e Este, dizerem respeito, 
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Fig. 54. Percentagem do total de 
precipitação em Mafra (1783-
1787) associada aos diversos 
rumos do vento.
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Fig. 53. Frequência média dos vários rumos do vento em Mafra durante o período 1783-1787: (A) 
trimestre de Verão; (B) trimestre de Inverno.
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no conjunto, a 53.5% dos dias, contribuíram apenas com 18.5% da precipitação. Os 

tipos de tempo C (ciclónico) ou aqueles com advecção de ar de Sul, Sudoeste e de 

Oeste, afectando 31.8% dos dias, contribuíram, contudo, com 67.7% da precipitação. 

Resultados similares foram obtidos também para a Primavera e o Outono.

No que se refere à relação entre a direcção do vento e a intensidade da 

precipitação importa destacar o seguinte: os dias em que não houve registo de 

precipitação em Mafra estão associados predominantemente a ventos de Norte 

(35.4%) e de Nordeste (27.4%). Os dias em que o valor da precipitação não foi além 

dos 5mm, associam-se preferencialmente a ventos de Noroeste (24.8%) e Oeste 

(19.7%). Os maiores valores de precipitação diária (superiores a 35mm) relacionam-se 

claramente com ventos de Sul, Sudeste e Sudoeste (Fig. 55). Daveau (1972, p.14 e 

19) a este propósito diz: “On constate encore que les mois exceptionnellement 

pluvieux en haute montagne (plus de 600mm à Penhas da Saúde) sont plus souvent 

en corrélation avec des pluies abondantes sur le versant sud que sur le versant nord 

[...]”. E mais à frente “A l’entour de la Cordilheira Central, ce sont essentiellement les 

régions périphériques situées au Sud du massif qui reçoivent de fortes pluies [...]”.
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Fig. 55. Frequência dos vários rumos do vento, em Mafra (1783-1787), para valores de 
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Os ventos do quadrante Sul são também os mais intensos e maioritariamente 

associados, em Mafra, a situações de tempestades e a tempo procelloso. Esta é uma 

conclusão que se pode extrair igualmente das observações de Pretorius (1785, 

p.269-270) que, a propósito do final de 1783, início de 1784, refere a ocorrência de 

tempestades e de tempo procelloso entre 26 de Dezembro de 1783 e 2 de Janeiro de 

1784, associados a ventos “do rumo de Sul quarto Sueste, as quais tiverão por vezes a força 

de 8 braças por segundo [~65km/h]”. Ainda a respeito de 1784, Pretorius (op. cit., 

p.275-276) refere terem ocorrido tempestades “[…] por 42 vezes nos mezes de Janeiro, 

Fevereiro, Março e Dezembro do rumo do Sul e SSO.”207

Ainda relativamente ao mês de Dezembro, o Quadro XX permite verificar que, 

considerado o conjunto dos cinco dias mais chuvosos de cada um dos Dezembros do 

período 1783-1787, o total de precipitação neles ocorrido corresponde, em média, a 

perto de 60% do valor mensal, no mínimo, a cerca de 45% daquele valor (Dezembro 

de 1785) e, no máximo, a 72% da chuva caída durante o mês (Dezembro de 1783).

Quadro XX - Concentração diária da precipitação em Mafra no mês de Dezembro

Dezembro Total
Mensal (mm)

Total (%) da precipitação nos
5 dias mais chuvosos

1783 143.8 103.5 (72%)

1784 312.5 156.8 (50%)

1785 183.8 83.3 (45.3%)

1786 169.4 96.5 (57%)

1787 266.6 157.7 (59.2%)

Para além da concentração intra-anual da chuva, particularmente em Dezembro, 

estes valores parecem também revelar a existência de uma forte concentração da 

precipitação no interior do último mês do ano, durante o período 1783-1785.

A análise da direcção do vento durante aqueles vinte e cinco dias, cujo valor 

médio diário da precipitação é de 23.9mm, revela um predomínio dos rumos de 

Sudoeste, Sul e Sudeste (fig. 56). Esta observação é consistente com o facto de, por 

um lado, no mês de Dezembro os rumos de vento de Sudoeste, Sul, Oeste e Sudeste 

registarem desvios positivos relativamente à média anual do período 1783-1787, 

enquanto os ventos de Este, Nordeste e, principalmente, de Norte, apresentam 

desvios negativos (fig. 57) e, por outro lado, serem aqueles rumos que, conforme já se 

207 Também Veiga (1784) refere que “As tempestades que dão neste sitio [Lamego] maior quantidade de 
agua, são aquellas que acontecem desde Outubro, continuando pelo mez de Janeiro athe Abril; soprando 
os ventos do Poente, e Sul, […]”.
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viu, estão maioritariamente associados aos quantitativos pluviométricos diários mais 

elevados (fig. 55).

 O ritmo da precipitação em Mafra no mês de Dezembro de 1784

Caracteriza-se, a título de exemplo, o mês de Dezembro de 1784. A escolha 

deste mês ficou a dever-se, por um lado, ao facto de ter sido o mais chuvoso 

(312.5mm) entre todos os meses do período 1783-1787 [daquele valor apenas se 

aproxima o verificado em Fevereiro de 1787 (213.8mm), Novembro de 1786 

(209.3mm) e Março de 1784 (200.0mm)] e, por outro, à existência de cartas de 

reconstituição do campo de pressão ao nível do mar, a uma escala diária (Kington, 

1988), que permitem confrontar a evolução da precipitação ao longo daquele mês com 

os padrões de circulação atmosférica.

O mês de Dezembro de 1784, para além de ter registado uma precipitação 

correspondente a 25.6% do total anual é, ainda, caracterizado por uma elevada 

Fig. 56. Rumos do vento, em Mafra, associados aos vinte e cinco dias mais chuvosos dos meses 
de Dezembro (1783-1787).
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Fig. 57. (A) Frequência dos vários rumos do vento, em Mafra, no mês de Dezembro (média 
1783-1787); (B) Desvios dos vários rumos do vento, no mês de Dezembro, em Mafra, em relação 
à média anual (1783-1787).
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concentração interna da pluviosidade.

De acordo com as observações de Velho, durante o mês de Dezembro de 1784, 

os rumos dominantes do vento foram de Noroeste e de Oeste, com frequências de, 

respectivamente, 25.8% e 24.7% (fig. 58).

Esta situação é consentânea com a reconstituição do campo de pressão ao nível 

do mar para este mês (fig. 59), segundo a qual Portugal se encontrou sob a influência 

de um fluxo de Noroeste, transportado na circulação conjunta de uma área de alta 

pressão, localizada sobre o Atlântico e estendendo-se até à latitude das Ilhas 

Britânicas, e de um campo depressionário, que afectava grande parte do território 

europeu.

A figura 60 mostra o ritmo da precipitação, em Mafra, durante o mês de 

Dezembro de 1784, revelando a existência de vários períodos, distintos do ponto de 

vista pluviométrico. Um primeiro, correspondente aos dias um a cinco, caracterizado 

pela ausência de chuva208. Um segundo, compreendido entre os dias 6 e 18, marcado 

pela ocorrência de precipitação (total de 101.0mm; média diária de 8.5mm). 

Finalmente, um terceiro, que englobou os últimos dias do mês, separado do anterior 

por três dias sem chuva (19 a 21). Entre 22 e 31 de Dezembro, isto é, em 10 dias, 

registou-se um total de 202.5 mm (perto de 65% do total mensal) e em que o valor 

médio diário ultrapassou os 20 mm, com três dias consecutivos com precipitação 

superior a 25mm e o dia vinte e nove a registar a queda de cerca de 55 mm de chuva.

De acordo com os registos de Velho (1797c), nos primeiros cinco dias do mês, o 

vento soprou, em Mafra, predominantemente dos rumos Norte e Nordeste (frequência 

conjunta de 60%). Os valores da temperatura média diurna, da média das máximas e 

da média das mínimas foram, então, de, respectivamente, 7.9ºC, 9.6ºC e 5.8ºC. Estes 

assentamentos são coerentes com as cartas de reconstituição do campo de pressão 

ao nível do mar, apresentadas por Kington (1988) para aqueles cinco primeiros dias de 

Dezembro. Na figura 61 pode ver-se a situação relativa ao dia dois. Um campo 

anticiclónico de eixo NE-SW, com um núcleo imediatamente a Oeste de Portugal e 

outro sobre o Sul das Ilhas Britânicas, estendia-se sobre o Atlântico, mantendo parte 

da Europa Ocidental em situação de abrigo aerológico. O fluxo de N-NE sobre a 

Península Ibérica, que a leitura da carta permite deduzir, é consentâneo com os 

assentamentos de Velho (op. cit.) relativos à direcção do vento, bem como aos valores 

da temperatura (a mínima absoluta desceu nos dias 3 e 4 a 4.4ºC) e à nebulosidade 

(predomínio de céu pouco nublado ou limpo).

208 Segundo os registos de Velho (1797c) estes primeiros cinco dias de Dezembro correspondem ao fim 
de um período iniciado a 7 de Novembro desse ano e marcado pela total ausência de precipitação.
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Fig. 60. Valores diários de precipitação em Mafra 
(Dezembro de 1784).
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Fig. 58. Frequência dos vários 
rumos do vento, em Mafra 
(Dezembro de 1784).

Fig. 61. Reconstituição do campo 
da pressão ao nível do mar no dia 2 
de Dezembro de 1784 (Kington, 
1988).

Fig. 62. Reconstituição do campo 
da pressão ao nível do mar no dia 
13 de Dezembro de 1784 (Kington, 
1988).

Fig. 59. Reconstituição do campo da 
pressão ao nível do mar em Dezembro de 
1784 (Luterbacher et al., 2002b).
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O período compreendido entre 6 e 18 de Dezembro é caracterizado, em Mafra, 

pela ocorrência de precipitação em todos aqueles dias. A direcção do vento sofre uma 

rotação, passando os rumos dominantes a serem de Noroeste (frequência de 48.8%) e 

de Oeste (39%), o que parece consistente com a relação atrás detectada entre 

aqueles rumos e valores diários de precipitação relativamente modestos, como foram 

os que se verificaram durante este conjunto de dias (fig. 63). A reconstituição do 

campo de pressão ao nível do mar para o dia 13 é representativa das alterações 

sofridas na circulação atmosférica, relativamente aos cinco primeiros dias do mês (fig. 

62). Observa-se, por um lado, o posicionamento mais meridional de centros de baixas 

pressões e de sistemas frontais associados e, por outro, a existência de um fluxo de ar 

polar marítimo, proveniente de latitudes muito elevadas. A instabilização dessa massa 

de ar no seu trajecto rápido para Sul e a progressão sobre a Península Ibérica de 

centros de baixa pressão (representados, por exemplo, nas cartas dos dias 11 e 12), 

explicarão, naturalmente, para além da ocorrência de precipitação:

► O aumento da nebulosidade. Velho (op. cit.) regista, entre 6 e 18 de 

Dezembro, de forma quase contínua, a existência de “Ceo cub. nuv. car.” (céu coberto 

por nuvens carregadas).

► A ligeira descida dos valores de temperatura, nomeadamente da média 

(7.4ºC) e da média das máximas (8.8ºC).

Após o regresso do céu limpo e a ausência da chuva entre 19 e 21, nos últimos 

dez dias do mês (22 a 31) assiste-se, em Mafra, ao regresso da precipitação, desta 

vez associada a ventos predominantemente de Sul (frequência de ocorrência de 

48.5%) e de Sudoeste (30.3%). A figura 63, que

representa a reconstituição do campo da pressão 

ao nível do mar no dia 27 de Dezembro, é 

representativa dessa situação, com a presença de 

um centro de baixa pressão a condicionar o estado 

do tempo na Península Ibérica, originando ventos 

do quadrante Sul. Acompanhando esta rotação na 

direcção do vento, o valor médio diário da 

pluviosidade aumentou, passando, conforme já 

acima se disse, de 8.5mm (período de 6 a 18) para 

20.3mm e os valores de temperatura acusaram 

igual tendência, a média subiu para 11.6ºC, a 

média das máximas e das mínimas para, 

Fig. 63. Reconstituição do campo 
da pressão ao nível do mar no dia 
27 de Dezembro de 1784 (Kington, 
1988).
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respectivamente, 12.7ºC e 10.6ºC, enquanto a máxima e mínima absoluta registaram, 

naqueles dias, 15.0 e 8.3ºC. Na sua descrição sumária do estado do tempo, Velho dá 

igualmente conta do elevado valor da humidade do ar, utilizando para tal expressões 

como “nev. esp.” (nevoeiro espesso), “gr. hum.” (grande humidade), principalmente 

entre os dias 22 e 26.

Pretorius (1785), no “Extracto das observações meteorológicas feitas em Lisboa” 

no ano de 1784, parece confirmar este estado de tempo, pois ao referir-se ao fim do 

ano classifica-o de “excessivamente chuvoso” e acrescenta às suas notas o registo da 

ocorrência de tempestades e de tempo “procellozo” no mês de Dezembro.

2.2.3. Relação entre a variabilidade da precipitação e o índice NAO

A Oscilação do Atlântico Norte ou North Atlantic Oscillation (NAO), reconhecida 

há mais de sessenta anos (Walker, 1924, citado por Trigo et al., 2002) como 

correspondendo ao mais importante padrão de variabilidade da circulação atmosférica 

no Hemisfério Norte, está relacionada com uma alternância da intensidade dos centros 

de baixas e de altas pressões, que se localizam, respectivamente, sobre a Islândia e 

os Açores, sendo definida como um índice que mede a diferença de pressão, à 

superfície, entre Ponta Delgada, Lisboa ou Gibraltar e a estação de Stykkisholmur na 

Islândia (Trigo et al., 2002). Este modo de circulação favorece a intensificação 

(abrandamento) dos ventos zonais de Oeste na fase positiva (negativa) e, deste modo, 

afecta de forma determinante as trajectórias dos sistemas depressionários no oceano 

Atlântico, sendo, assim, um factor muito influente no regime de precipitação invernal 

na Península Ibérica, quer à escala mensal, quer à escala estacional (Makrogiannis 

(1984) citado por Maheras et al. 1993; Kushnir, 1999; Gomes, 2001).

A associação entre as flutuações da NAO e a precipitação na Península Ibérica 

já foi alvo de vários estudos. Por exemplo, Trigo et al. (2002) mostram, num trabalho 

incidindo sobre o Inverno (Dezembro-Março) do período 1958-1997, que em meses 

caracterizados por índice NAO <-1.0, os sistemas depressionários são mais 

frequentes sobre a Península Ibérica, nomeadamente sobre a sua metade Sul, do que 

em meses com valores de índice NAO >1.0. Naquela situação, o campo de anomalias 

da nebulosidade bem como os campos de anomalias da taxa de precipitação diária e 

da água precipitável apresentam, sobre a Península Ibérica, valores positivos. Em 

situações de índice NAO > 1.0, o gradiente meridiano de pressão e a corrente de 

ventos de Oeste intensificam-se a latitudes superiores às da Península Ibérica, ficando 

esta em abrigo aerológico. Deste modo, os campos de anomalias daquelas variáveis 

apresentam, sobre o território peninsular, valores negativos. O mesmo estudo mostrou 
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ainda que o impacto da NAO no campo da precipitação observada é mais intenso na 

fachada Oeste (Portugal) e no Sul da Península (Andaluzia). Assim, a correlação 

negativa entre os valores do índice NAO e a precipitação é explicada pelo facto de, 

com índice NAO positivo, o sistema de ventos de Oeste sofrer uma deslocação para 

Norte, em parte devida à intensificação do Anticiclone subtropical dos Açores que, 

posicionado a oeste da Península Ibérica, origina situações de bloqueio. Pelo 

contrário, na fase negativa da NAO a intensificação da circulação meridiana desloca 

para Sul as trajectórias dos ciclones atlânticos que, invadindo a Península Ibérica, 

originam intensa precipitação (Rodrigo et al., 2000).

Partindo, precisamente, da forte relação entre a precipitação na Andaluzia e os 

valores do índice NAO (40% da variância da precipitação invernal, naquela região, é 

“explicada” pelo comportamento daquele índice), Rodrigo et al. (2001) usaram as 

séries de precipitação na reconstituição do índice NAO, de início do século XVI até 

meados do século XIX. Assim, ainda de acordo com aqueles autores (op. cit.), e 

conforme já foi referido, a primeira metade do século XVIII foi claramente mais seca 

que a segunda, nomeadamente durante o Inverno e o Outono, com um nítido mínimo 

por volta de 1750 (Rodrigo et al., 2000; 2001). Esta relativa escassez pluviométrica é 

correlacionável com a fase positiva do índice NAO, que caracterizou as primeiras 

décadas do século XVIII. A fase húmida, detectada na segunda metade do século 

XVIII e que se estendeu às primeiras décadas do século XIX, coincide com uma fase 

negativa do índice NAO (Luterbacher et al., 2002c).

No sentido de se avaliar a relação existente, no Sul de Portugal, durante o 

século XVIII, entre a precipitação e o índice NAO, foram efectuadas várias regressões 

simples. Os valores do índice NAO, na versão new moving, empregues neste trabalho, 

são os resultantes da investigação de Luterbacher et al. (2002c) que, combinando os 

primeiros registos instrumentais com proxy-data documentais, procederam à 

reconstituição mensal do índice NAO recuando até meados do século XVII (1659).

Utilizaram-se os trimestres de Inverno, Primavera e Outono, bem como os períodos 

Dezembro-Março209 e Outubro-Abril210. Atendendo a que, tanto o volume como a 

qualidade da informação em que se suporta o presente estudo não apresentam 

características homogéneas ao longo do século XVIII, realizaram-se também várias 

regressões em que se suprimiram períodos; tais foram os casos de 1716-1728 e 

1764-1778, marcados por uma significativa quebra tanto no número como na 

qualidade das notícias. Tentou-se, deste modo, verificar em que períodos terá sido 

209 Esta definição longa de Inverno foi utilizada, por exemplo, por Trigo et al. (2002).
210 Num estudo relativo ao Norte de Marrocos, Lamb e Peppler (1987), citados por Rodrigo et al. (2001), 
obtiveram valores de r=-0.64 ao analisarem a relação entre o índice NAO e a variabilidade da precipitação 
no período Outubro-Abril.
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mais forte a relação entre a precipitação e o índice NAO no Sul do país.

Os valores de r mais elevados, maioritariamente com significado estatístico para 

risco de erro de 0.02, foram, invariavelmente, obtidos para a Primavera. A relação 

entre o índice NAO e a variabilidade da precipitação, tanto no Outono, como no 

Inverno, traduziu-se nos valores mais baixos de r, quase sempre sem significado 

estatístico. Nos modelos de regressão, em que se utilizaram os períodos Dezembro-

Março e Outubro-Abril, os valores de r foram intermédios (-0.35) e quase sempre com 

significado estatístico, particularmente no que se refere ao período Outubro-Abril. Se 

os resultados obtidos para o trimestre de Primavera (valor médio de r2=20% e de 

r=-0.44) estão muito próximos dos alcançados, por exemplo, por Rodrigo et al. (2001) 

para a Andaluzia, num estudo relativo ao período 1851-1997 (r2=17% e r=-0.41), os 

valores referentes às regressões que envolvem o trimestre de Inverno são 

francamente inferiores aos apresentados por aqueles autores bem como por outros 

[e.g. Zorita et al., 1992, para o SW da Península Ibérica (r=-0.50), Esteban-Parra et al., 

1998 para Espanha (r=-0.67)211 ou, ainda, Garcia Herrera et al. (2003a) para as 

Canárias212 (r=-0.74)].

O valor de correlação entre a NAO e a precipitação de Lisboa pode oscilar 

consideravelmente, de acordo com os períodos em análise. Por exemplo, os finais do 

século XIX e princípio do século XX são caracterizados por correlações mais fortes na 

Primavera, comparativamente ao Inverno. A diferença em favor da Primavera é ainda 

maior quando se considera o período normal de 1901-1930. Pelo contrário, o final do 

século XX é um período caracterizado por uma grande influência da NAO na 

explicação da variabilidade da precipitação de Inverno na fachada ocidental da 

Península Ibérica. Contudo, essa influência tem tido oscilações e, no início do século, 

era bem menor do que actualmente, embora de grande significado estatístico. 

(informação oral de Pedro Tildes Gomes). É possível que o século XVIII tenha sido, 

neste aspecto, semelhante ao período 1901-1930.

Por outro lado, os melhores resultados (valor médio de r=-0.40, sempre com 

significado estatístico para risco de erro 0.02, à excepção do Inverno) correspondem à 

regressão em que se utilizou o conjunto de anos formado pelos períodos 1728-1764 e 

1779-1799. Trata-se, se não se considerarem os primeiros quinze anos do século, do 

intervalo para o qual se dispõe de um maior volume de notícias e, simultaneamente, 

de informação mais fiável, o que poderá explicar a obtenção de valores de r mais 

elevados, inclusive no Inverno, trimestre cuja regressão forneceu, com este modelo, o 

valor de coeficiente de correlação mais elevado (-0.29, com significado estatístico para 

211 Ambos os estudos citados por Rodrigo et al. (2001).
212 Num estudo em que o Inverno foi alargado ao mês de Março.
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risco de erro de 0.05). Também Garcia Herrera et al., (op. cit.) obtiveram melhores 

resultados para certos períodos (e.g. 1595-1700 e c. 1750), enquanto para outros 

(1710-1730 ou 1780-1795), as correlações não apresentaram significado estatístico.

Os anos oitenta do século XVIII foram marcados por grandes flutuações 

climáticas, tanto relativas ao regime térmico, como ao das precipitações, e pela 

ocorrência de situações extremas, tanto positivas como negativas (Font Tullot, 1988). 

Na opinião de Kington (1988), essas alterações terão correspondido a pronunciadas 

anomalias regionais na circulação geral da atmosfera.

Com efeito, os índices CEZI213 e NAO, relativos à média do Inverno 

(Dezembro-Fevereiro), apresentam, para as duas últimas décadas do século XVIII, 

uma elevada ocorrência de valores negativos (Jacobeit et al., 1997).

Também o valor normalizado do índice NAO Barcelona/Edimburgo (1780-1995) 

mostra, para o mês de Dezembro, uma alta frequência de episódios de marcada 

circulação meridiana nos últimos anos do século XVIII (doze nas duas derradeiras 

décadas), sendo de supor que, naquela altura, se tenha verificado uma alta frequência 

de situações de bloqueio, com a presença de intensas baixas pressões no 

Mediterrâneo ocidental (Barriendos et al., 1997). Esta configuração do campo de 

pressão terá levado, ainda segundo Barriendos et al. (op. cit.), a uma intensa e 

persistente entrada de ar frio, com uma atmosfera instável no Mediterrâneo. Mas, para 

além da alta frequência, outro dado importante que importa realçar é a intensidade 

desses episódios que, segundo Barriendos et al. (op. cit.), não se voltou a repetir no 

século XX. Assim, o episódio de Dezembro de 1788 é o segundo mais intenso do 

período 1780-1995, e os de 1784, 1785 e 1783, respectivamente, o décimo, décimo 

oitavo e vigésimo sétimo mais intensos.

Durante os anos de 1781 a 1785, de acordo com Kington (1988), verificou-se, 

nas Ilhas Britânicas, uma notável diminuição da frequência do tipo de tempo de 

Oeste214, cujo padrão de circulação é definido pela presença de um centro de alta 

pressão a Sul (por vezes a SW ou SE) das Ilhas Britânicas e por uma baixa pressão 

localizada a Norte. Ainda segundo Kington (op. cit.), enquanto o valor médio anual do 

número de dias com este tipo de tempo foi de 91, no período 1861-1980, entre 1781 e 

1785 esse valor foi de apenas 66, caindo para um valor médio de 52 dias nos anos de 

1784-85. Em contrapartida, o número de dias com tipos de tempo caracterizados pela 

presença de um anticiclone a Oeste, Noroeste, ou mesmo centrado sobre as Ilhas 

213 O CEZI (Central Europe Zonal Índex) expressa a diferença de pressão atmosférica, ao nível do mar, 
entre as latitudes de, aproximadamente, 35ºN e 65ºN. Comparativamente ao índice NAO é calculado para 
um espaço localizado a Este, a uma longitude média de 10ºE.
214 Segundo a classificação dos Tipos de Tempo, estabelecida por Lamb para as Ilhas Britânicas (Lamb, 
1972, citado por Kington, 1988).
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Britânicas (deslocação para Norte ou Nordeste do Anticiclone dos Açores) terá 

aumentado de frequência, particularmente nos anos de 1783-1785.

Segundo a reconstituição do índice NAO realizada para o Inverno do período 

1675-1850 por Luterbacher et al. (1999, citado por Rodrigo et al., 2001) e por Rodrigo 

et al., 2001, o valor daquele índice registou um aumento durante os anos setenta do 

século XVIII, com um máximo, de sinal positivo, a verificar-se no final daquela década. 

A primeira metade dos anos oitenta é caracterizada por uma diminuição acentuada do 

valor daquele índice que, sempre com sinal negativo, atinge um mínimo precisamente 

em 1785, 1786, altura em que volta a registar novo e acentuado aumento até ao início 

do século XIX.

No sentido de se verificar a relação entre a variabilidade da precipitação no sul 

de Portugal e o índice NAO, durante a década de oitenta, foram realizadas regressões 

simples para o período compreendido entre o final da década de setenta e meados 

dos anos noventa, tendo-se avaliado aquela relação nos trimestres de Inverno e de 

Primavera e, também, nos períodos Dezembro-Março e Outubro-Abril. Os melhores 

resultados foram, uma vez mais, obtidos para a Primavera (r2=26.3%; r=-0.51 com 

significado estatístico para risco de erro de 0.05). A regressão com o Inverno voltou a 

dar valores sem significado estatístico, enquanto as efectuadas com os períodos 

Dezembro-Março e Outubro-Abril forneceram valores de r2(r) de 21% (-0.46), com 

significado estatístico para risco de erro de 0.10.

A figura 64 mostra a relação entre o índice de precipitação e o índice NAO, 

durante o trimestre de Primavera, no Sul de Portugal (1779-1794). Às fases positivas 

da NAO, que se fizeram acompanhar por valores negativos do índice de precipitação 

Fig. 64. Relação entre os Índices NAO e de Precipitação durante o trimestre de Primavera do 
período 1779-1794.
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no final dos anos setenta, primeiros anos da década de oitenta, por um lado, e início 

da década de noventa por outro, opõe-se o conjunto de anos compreendidos entre 

1783 e 1790 marcados por uma fase negativa da NAO e por valores positivos do 

índice de precipitação primaveril.

Deste modo, o ciclo de anos chuvosos, iniciado em Portugal no ano de 1783, e 

que deverá ter tido o seu paroxismo nos anos de 1786/1787, coincide com uma fase 

negativa da NAO e com períodos de excedente pluviométrico no Sul de Espanha, em 

concreto na região da Andaluzia (Rodrigo et al., 2000). No entanto, mesmo em regiões 

onde a influência da NAO é considerada muito significativa, como o Sudoeste da 

Península Ibérica ou as Ilhas Canárias, há outros mecanismos que estão associados 

com a variabilidade da precipitação e que precisam de ser estudados, tanto a uma 

escala sinóptica, como a outras escalas (Trigo e DaCamara, 2000; Gomes, 2001).

Como refere Hurrell (1995), apesar da forte associação entre o índice NAO e a 

precipitação em Lisboa, não seria razoável esperar que o regime de precipitação diária 

em Portugal fosse totalmente controlado por um único modo de circulação 

atmosférica.
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MATTOZO, Pe. L. M. (1738) - Memorias recomendadas â estampa, para suprir os 
irreparaveis damnos, com que o tempo costuma consumir a memoria; Diario 
Historico das cousas q succedem, espicialmente nesta muyto nobre Villa de 
Santarem Por Luiz Montez Mattozo Scalabitanense Principiado no primeyro de 
Janeyro de 1738. conthem alguns succesos dos annos antecedentes, por não 
sepulta-los de todo o esquecimento. Santarem MDCCXXXVIII. Reservados, cod. 
CIV/1-25 d.

MENESES, J. de S. de (1762) - Diario da viagem q fez de Lisboa p.ª Londres Joseph 
de Sá de Meneses, q algum dia foy de Condesa, e hoje hé Inviado de S. Mag.e
F. à Holanda. Escrito por elle mesmo Londres 23. De Março de 1762. 
Reservados, cod. CX/1-7 nº9.

OLIVEIRA, Fr. F. de - Pecúlio de notícias para a história da província do Alemtejo 
colligido por Fr. Francisco de Oliveira. Reservados, cod. CIII/2-9, nº1, fl.54; nº2, 
p.107; nº3, p.151; cod. CIII/2-10, nº5, p.101; cod. CIII/2-11, nº1 p.286.
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Rainha N.S. Ano M.DCCLIII. 5 de Nov. Com todas as licenças necesarias, 24p. 
S.N., E.47, C.5, 1753 (2ºvol.).
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Paris.
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Academia, p. 262-285.
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fim do mundo, que offerece ao Senhor Capitam Joseph Luis Da Silva O P. 
Victorino Joseph. Lisboa. Na Officina de Miguel Rodrigues, Impressor do senhor 
Cardeal Patriarca. M.DCCXXXXII, 28p., S.N., E.45, C.5, 1742 (1ºvol.).

DORTA, B. S. (1797) – Observações Meteorologicas. Feitas na Cidade do Rio de 
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na Typografia da Academia, p. 345-378.
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