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O livro “Sismo 1998 - Açores, uma
década depois” pretende ser uma memória do que foi aquela catástrofe,
descrita sob o ponto de vista científico e social, bem como um relato
pormenorizado do esforço para a reconstrução ao longo dos dez anos
que se seguiram àquele evento.
O presente livro é uma colectânea de
vários artigos científicos elaborados
por pessoas individuais ou colectivas
que, segundo os editores, “se pensa terem estado mais ligadas ao estudo do
sismo e ao processo de reconstrução.”
O livro não se limita a uma componente técnica, pois, além da Nota Editorial, inicia-se com uma introdução
de carácter mais político, onde consta
um Prefácio de Carlos César, na
qualidade de Presidente do Governo
Regional dos Açores, e duas comunicações: uma de José António V. S.
Contente, como membro do mesmo
Governo e que ao longo destes dez
anos teve a competência para a definição da estratégia política de implementação da reconstrução, e outra de
Fernando Nascimento, o responsável
pela coordenação de execução deste
processo na ilhas sinistradas.

Os vários artigos posteriores – capítulos como aparecem designados na
Nota Editorial – estão distribuídos por
seis partes, onde cada uma agrupa uma
componente diferente da memória.
As diferentes partes cobrem: (1) caracterizações geológicas e geofísicas
do evento; (2) descrições das intervenções de socorro aos sinistrados, levadas a cabo no terreno nas primeiras
horas após a ocorrência; (3) vários levantamentos dos estragos provocados
pelo sismo; (4) resumos de diversos
estudos de geologia implementados
no terreno para se reconhecer os perigos geológicos das zonas sinistradas,
ou sínteses de relatórios de engenha-
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ria referentes à avaliação da sismo‑resistência das estruturas que se
pretendiam reparar ou reabilitar; (5)
notas sobre diferentes tipologias de
projectos integrados no processo de
reconstrução; e termina com um conjunto de apontamentos e perspectivas
para situações futuras.
Assim, ao longo dos diferentes capítulos cobrem-se aspectos históricos,
sociológicos, geológicos e de engenharia. Verifica-se também que nestes
artigos intervieram autores com graus
de reconhecimento técnico‑científico
variado: uns correspondema investigadores associados a Universidades
ou Institutos Superiores Públicos;
outros são profissionais privados com
trabalhos reconhecidos localmente,
existem também alguns técnicos menos conhecidos e ainda são incluídas
várias intervenções de pessoas cuja
ligação ao processo foi meramente
circunstancial, devido a nomeações ou
eleições para o desempenho de funções político-administrativas à data
do sismo ou durante a implementação
do processo de reconstrução.
A partir da identificação dos autores
dos diferentes artigos, da leitura das
referências bibliográficas indicadas
no livro e do conhecimento resultante
do acompanhamento do processo de
reconstrução, verifica-se que ao longo
da última década existiram também
outros intervenientes no processo,
cujas experiências vividas, trabalhos

desenvolvidos e posições assumidas
não se encontram expressas nesta obra.
Os editores do livro, na sua Nota Editorial, assumem que nem todos os
convidados a participar responderam,
embora também não informem quais
as áreas que cobriam aqueles que não
se sentiram interessados em contribuir para a presente obra.
No conjunto de artigos apresentados,
sobretudo no grupo de intervenientes
circunstanciais, é evidente que não
estão representados aqueles que publicamente apresentaram críticas ao
modo como o processo de reconstrução foi ou ia sendo implementado,
nem existem participações daqueles
que desenvolveram a sua actividade
essencialmente nas freguesias mais
afectadas – os respectivos autarcas –
bem como falta a memória dos próprios sinistrados.
Assim, o livro em análise, embora não
esgote a panóplia do saber disponível
ao nível da engenharia civil e das
ciências da terra, vertentes em que
possui uma informação técnica bastante abrangente e profunda, inclui
nesses domínios artigos com muitas
descrições pormenorizadas, diversificadas e apoiadas em numerosas fotografias, diagramas e esquemas gráficos de elevado rigor científico, com
coloridos apelativos e muito esclarecedores do conteúdo técnico do texto
para o leitor em geral independentemente da sua formação pessoal.
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Infelizmente, a componente sócio‑política apresentada na obra limita-se a
uma visão redutora daqueles que lideraram o processo de reconstrução,
sem ter havido a preocupação de
informar os aspectos onde surgiram
críticas públicas, nem o teor destas,
tal como sempre acontece em processos de grande complexidade técnica
e social.
Também não é clara a motivação da
ausência de qualquer participação
neste livro daqueles que foram as
principais vítimas ou beneficiários
do sismo, tendo em conta o modelo
de reconstrução adoptado. A linguagem e o aspecto técnico-científico
que eventualmente se exigiria para os
vários artigos não terão sido o motivo
de exclusão, uma vez que no grupo de
sinistrados existiam pessoas de todos
os estratos sociais e níveis de ensino
ou formação.
O reduzido número de referências
neste livro à ilha de São Jorge, parece
apenas resultar dos menores efeitos
deste sismo naquela ilha e consequente necessidade reduzida de intervenção.
Apesar das imperfeições mencionadas, importa salientar a importância
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desta obra como uma vasta colectânea
da informação científica disponível
sobre este sismo e sobre a visão daqueles que circunstancialmente lideraram o processo de reconstrução.
São também de grande interesse público os trabalhos relativos à elaboração dos planos de reordenamento
territorial e de definição de projectos
de intervenção ou de construção arquitectónica, os quais cobrem não só as
habitações, mas também as igrejas e
obras de arte.
Gráfica e esteticamente esta obra
apresenta uma elevada qualidade,
demonstrando que os editores tiveram
cuidado, não só com o conteúdo informativo, mas também com a imagem
do livro.
Assim, está-se perante uma obra que
interessa não só a técnicos das áreas
das ciências da terra, do planeamento
territorial, arquitectura e da engenharia, mas também a políticos e a todos
os que se interessam pela componente
social desta catástrofe ou pela história
das ilhas do Faial e do Pico e ainda a
todos aqueles que simplesmente gostam de aumentar a sua cultura geral.
Carlos Ernesto Faria

