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O incêndio do Chiado foi um dos acontecimento trágico que 

marcou a história do País e passados 30 anos ainda  

permanece na memória. 

Na década de 80, o Chiado tinha perdido o esplendor de outros 

tempos. Havia despovoamento habitacional na zona e o  

comércio estava em declínio.1 

 
 
 

Compreender o desenvolvimento e dificuldades do  

incêndio do Chiado. 

 
 
 

Artigo de investigação histórica no âmbito da 

segurança e riscos. 

 
 
 

 

 

Utilizada uma abordagem qualitativa descritiva através da  

análise de documentos, documentários e artigos. 
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Quando os Bombeiros chegaram, os Armazéns Grandella  

estavam tomados pelas chamas1,2,3 e depararam-se com  

diversas dificuldades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A ausência de um plano de ação objetivo e prévio levou à  

necessidade de uma profunda aprendizagem. 
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Enormes canteiros de betão impediam a passagem dos 

carros,1,2 fios elétricos que dificultavam a montagem das 

autoescadas.2 

Rebentamento de garrafas de gás, aparelhos de ar 

condicionado e computadores.1,2 

Hidrantes não funcionavam, o equipamento apresentava 

graves falhas (mangueiras estavam furadas),1,2 uma condutas 

de água rebentou o que diminuiu a pressão nas linhas de 

combate. 4 
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30 anos depois não se sabe com exatidão quando, como  

e porque começou o fogo. 4,5 

O Processo foi arquivado por falta de provas,1,5 conclui-se  

que as causas da demora do alerta foi o despovoamento  

habitacional da zona e a ausência de medidas de alarme.7 

Conclusão 

Os Bombeiros queixaram-se de falta de recursos,4 

exaustão e fome. Do incêndio do Chiado mudou-se a 

forma de atuação dos Bombeiros, tornaram-se mais 

alertas, com mais formação e equipamento adequado. 6 

Metodologia 


