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O maior sismo ocorrido na Ma-
deira, desde que há registos, ocor-
reu há quase três séculos. De 
acordo com a informação dispo-
nibilizada pelo IPMA, foi há já 
quase 272 anos que a Madeira foi 
atingida por um forte tremor de 
terra. O abalo sísmico que terá 
atingido intensidade VIII ou IX 
na escala de Mercalli - magnitude 
de 6.2 a 6.95 na escala de Richter - 
fez abanar a Região no último dia 
do mês de Março do ano de 1748. 

A estatística da sismicidade 
aponta que anualmente no mun-
do possam ocorrer até uma cente-
na destes sismos com intensidade 
suficiente para causar muitos da-
nos em edifícios. 

Depois desse grande sismo 
ocorrido a meados do século 
XVIII, outros três significativos 
abalos, todos de intensidade su-
perior ao ocorrido este sábado, te-
rão também atingido o Arquipéla-
go da Madeira ainda nesse século. 

No século XIX há registos que a 
Região tenha sido assolada por 14 
abalos sísmicos com intensidade 
suficiente para serem sentidos 
pelos residentes. 

A sismicidade histórica revela 
que o século XX foi o mais ‘tremi-
do’ para os madeirenses desde 
que há registos. Ao todo terão sido 
23 sismos ocorridos com magni-
tude superior a 3.5 entre 1910 e 
1998, sendo que os mais fortes 
ocorreram em 1918 e 1975, este úl-
timo de intensidade superior ao 
registado este sábado. No século 

ABALO DO ÚLTIMO 
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A ATINGIR A 
MADEIRA DESDE 1740

passado teve também particular 
impacto o tremor de terra ocorri-
do no ano de 1923. 

Já este século, no decorrer da 
primeira década, o IPMA tem re-
gistados 9 sismos com intensida-
de significativa na área do Arqui-
pélago da Madeira, com destaque 
para os dois que ocorreram no 
ano 2009 e terão sido sentidos em 
Machico e no Caniço, respectiva-
mente. O primeiro no dia 23 de 
Outubro, o segundo a 3 de De-
zembro. 

Nesta segunda década deste sé-
culo foi já este ano e no espaço de 
apenas oito dias que ocorreram os 
dois maiores sismos deste século 
e milénio na Madeira. O primeiro 
verificou-se na madrugada do úl-
timo sábado de Fevereiro, dia 29, 
um sismo de magnitude 4.9 (Ri-

chter) e grau III, cujo epicentro se 
localizou a cerca de 280 km a 
Nordeste do Porto Santo. No sá-
bado seguinte, dia 7 de Março, 
ocorreu o sismo que está ainda 
bem fresco na memória da popu-
lação. Pelas 20:58 um sismo de 
magnitude 5.2 (Richter) com epi-
centro localizado a cerca de 40 
km a Sul do Funchal e grau V de 
intensidade (Mercalli), fez estre-
mecer todo o Arquipélago da Ma-
deira. Provocou vibração brusca e 
passageira da superfície terrestre, 
que segundo o IPMA, é resultante 
de movimentos de placas, rochas 
e actividade vulcânica. Ocorrem 
devido a pequenas tensões locali-
zadas, abatimentos de antigas fa-
lhas tectónicas, deslocamento de 
gases no interior da terra e/ou 
abatimentos da crosta terrestre.
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