
Elite mundial no estudo de depósitos de 
tsunami reúne-se em setembro em Portugal
Portugal acolhe pela primeira vez um simpósio internacional dedicado ao estudo das evidências geológicas 
de tsunamis. O “5th International Tsunami Field Symposium (ITFS)” é organizado pelo Instituto Dom Luiz 
(IDL) e pelo Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DG Ciências 
ULisboa) e realiza-se de 3 a 7 de setembro de 2017, em 
Lisboa e no Algarve.
As palestras acontecem no campus desta faculdade, 
nos dias 4 e 5 de setembro. Os participantes irão 
apresentar casos de estudo referentes a diferentes 
locais do mundo, com o objetivo de investigar as 
assinaturas geológicas de inundação provocadas 
por tsunamis e utilizá-las para reconstruir eventos 
passados.
Estão previstas 62 apresentações, bem como duas 
palestras com oradores convidados.  Alastair Dawson, 
investigador honorário da Universidade de Dundee 
(Escócia) e um dos pioneiros no estudo de vestígios 
de tsunami, irá discursar sobre a interdisciplinaridade 
do estudo de tsunami. Raphael Paris, vulcanologista 
da Universidade Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II 
(França), galardoado com a conceituada medalha 
Plinius da European Geosciences Union pelos seus 
estudos inovadores em depósitos de tsunamis, falará 
sobre a evolução deste ramo da ciência nos últimos 
30 anos.
Mais de 75 pessoas de 18 nacionalidades inscreveram-
se no 5th ITFS, a maioria geólogos, mas também 
geofísicos, oceanógrafos, geógrafos, engenheiros 
civis, arqueólogos, membros da proteção civil, 
matemáticos, físicos, entre outros profissionais. A 
comunidade científica portuguesa também estará 
presente, nomeadamente com dez investigadores 
que se têm destacado no estudo de tsunamis. O ponto 
alto do 5th ITFS materializa-se nas saídas de campo ao litoral da Grande Lisboa e ao Algarve, onde se 
observarão sedimentos deixados, na sua maioria, pelo tsunami de 1755, considerado dos mais complexos 
pela comunidade científica. 
“Alguns dos depósitos de tsunami existentes em Portugal são casos de estudo importantíssimos no contexto 
europeu. A oportunidade de reunir a elite mundial no estudo de depósitos de tsunami é um momento único 
para a comunidade científica portuguesa e, certamente, uma experiência muitíssimo enriquecedora”, 
comenta Pedro J. M. Costa, professor do DG Ciências ULisboa, investigador do IDL e um dos membros da 
comissão organizadora do simpósio.
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Fonte: DG Ciências ULisboa IDL MCF | Legenda: Análise da estratigrafia, numa trincheira escavada numa zona aluvionar. Imagem 
captada em Vila do Bispo, no Algarve | Logotipo, fotografias e legendas disponíveis na dropbox. Informações adicionais em http://
itfs.campus.ciencias.ulisboa.pt/.
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