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Ao recordar o Incêndio do Chiado, 30 anos depois de ele ter 
acontecido, bem como outros importantes incêndios que afetaram 
estruturas da cidade de Lisboa e de outras prestigiadas cidades, 
em diferentes continentes, queremos revisitar esses acontecimentos 
nefastos para deles retirar os ensinamentos que podem transmitir 
e, com base nessas experiências, extrair as devidas lições e, assim, 
aprender com o passado. 

Entre outros objetivos, esta obra visa analisar:
i. Alguns dos incêndios mais marcantes que tiveram lugar em 

edifícios da cidade de Lisboa;
ii. Outros importantes incêndios registados em estruturas de  

várias cidades;
iii. Aspetos relacionados com as técnicas de combate e a segurança 

dos combatentes;
iv. A forma de divulgação da informação e o papel da comunicação 

social na disseminação das notícias;
v. A reabilitação urbana das áreas incineradas e as transformações 

do espaço inerentes à reconstrução.

Desta forma, a obra apresenta uma visão multidisciplinar da 
problemática inerente aos “incêndios em estruturas” que, por vezes, 
também são mencionados como “incêndios em edifícios” e, ainda, 
como “incêndios urbanos”, uma nomenclatura que também merece 
reflexão, pois carece de clarificação e uniformização, para maior 
precisão destes conceitos, uma discussão para a qual este volume 
também contribui.

Incêndios em Estruturas. 
Aprender com o Passado

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
Pedro PatrícioIncêndios em

 Estruturas.
A

prender com
 o passado

XIXI



 

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia 
Física,  pela Universidade de Coimbra,  onde é 
Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais 
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e 
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e 
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  

Em exercício de funções como Comandante do Regimento 
de Sapadores Bombeiros (RSB), unidade orgânica da 
Câmara Municipal de Lisboa, desde 25 de novembro de 2013, 
o Tenente-Coronel Pedro Patrício, é licenciado em Ciências 
Militares e em Engenharia da Proteção Civil, pós-graduado 
em Direito e Segurança e em Gestão de Informação.

Para além dos cursos decorrentes da sua formação militar, 
frequentados no Instituto Superior Militar, Academia Militar 
e Escola da Guarda Nacional Republicana, concluiu ainda um 

conjunto de cursos de formação na área da gestão pública e da proteção civil, dos quais se 
destaca: Formação Avançada para Dirigentes na Administração Pública; Curso de Princípios 
de Projeto de Segurança Contra Incêndios, baseado no desempenho, Curso de Análise 
de Incêndios e Fogo de Supressão, Curso de Primeira Intervenção em Proteção e Socorro, 
integrados no Programa de Formação de Proteção Civil da União Europeia: Curso de Avaliação 
de Missões, Curso de Gestão Operacional e Curso de Introdução ao Mecanismo Comunitário.

Antes de ser nomeado para o Cargo de Comandante do RSB, desempenhou, ao longo 
da sua carreira funções de chefia e de comando na Guarda Nacional Republicana. Em 
instituições externas desempenhou funções, entre outras, na Organização das Nações 
Unidas (ONU) como Assessor do Diretor Nacional da Proteção Civil de Timor Leste, na 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) como Chefe de Gabinete do Presidente da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil e Diretor da Unidade de Gestão Técnica da Direção 
Nacional de Bombeiros; no Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC) como 
Chefe de Divisão de Vigilância e Alerta, do Comando Nacional de Operações de Socorro.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

1

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Ao recordar o Incêndio do Chiado, 30 anos depois de ele ter 
acontecido, bem como outros importantes incêndios que afetaram 
estruturas da cidade de Lisboa e de outras prestigiadas cidades, 
em diferentes continentes, queremos revisitar esses acontecimentos 
nefastos para deles retirar os ensinamentos que podem transmitir 
e, com base nessas experiências, extrair as devidas lições e, assim, 
aprender com o passado. 

Entre outros objetivos, esta obra visa analisar:
i. Alguns dos incêndios mais marcantes que tiveram lugar em 

edifícios da cidade de Lisboa;
ii. Outros importantes incêndios registados em estruturas de  

várias cidades;
iii. Aspetos relacionados com as técnicas de combate e a segurança 

dos combatentes;
iv. A forma de divulgação da informação e o papel da comunicação 

social na disseminação das notícias;
v. A reabilitação urbana das áreas incineradas e as transformações 

do espaço inerentes à reconstrução.

Desta forma, a obra apresenta uma visão multidisciplinar da 
problemática inerente aos “incêndios em estruturas” que, por vezes, 
também são mencionados como “incêndios em edifícios” e, ainda, 
como “incêndios urbanos”, uma nomenclatura que também merece 
reflexão, pois carece de clarificação e uniformização, para maior 
precisão destes conceitos, uma discussão para a qual este volume 
também contribui.

Incêndios em Estruturas. 
Aprender com o Passado

RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Coordenadores:

Luciano Lourenço
Pedro PatrícioIncêndios em

 Estruturas.
A

prender com
 o passado

XIXI





Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Monserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartañà
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

Estruturas Editoriais | Editorial Structures
Estudos Cindínicos

Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Diretores Adjuntos | Assistant Editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Comissão Científica | Editorial Board

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármen Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança



i n c ê n d i o s  e m 
e s t r u t u r a s
aprender com o passado

Luciano LourenÇo

pedro patrício

(coords.)



Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e Pedro Patrício

Imagem da Capa
Karine Nieman

Pré‑impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
447369/18

ISBN
978-989-20-8918-8

ISBN Digital
978-989-20-8919-5

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-20-8919-5_1

©Dezembro 2018 (2.ª Edição), RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança



prefácio .........................................................................................................   7

Incêndios em edifícios – lições aprendidas
 Vítor Primo, Nuno Filipe de Sousa e Maria de Fátima Januário  ..........................   9

O incêndio da rua da Magdalena – 1907. Retrospetiva de grandes incêndios 
em estruturas na cidade de Lisboa
Miguel Gil  ........................................................................................................  29

40 anos após o incêndio da Politécnica. Renascer das cinzas em ciências

Júlia Alves  .........................................................................................................  49

30 anos depois do incêndio do Chiado. Que lições retirar? 

 Carlos Silva e Pedro Pedro  ................................................................................  69

E se o “Chiado” fosse hoje? Estaremos agora melhor preparados?
Pedro Patrício e Alberto Militão ........................................................................ 107

O incêndio do Chiado nos jornais: a narrativa de uma catástrofe
Ana Teresa Peixinho ............................................................................................ 139

s u M á r i o





P r e fác i o

A realização do XI Encontro Nacional de Riscos na cidade de Lisboa, em co-

organização com o Regimento de Sapadores Bombeiros, vem reforçar o carácter 

descentralizado e a cooperação institucional que, desde os primeiros tempos, a RIS-

COS quis imprimir a este tipo de reuniões técnico-científicas. 

Mais recentemente, os Encontros Nacionais de Riscos entraram numa nova 

fase, que se pretende estabilizar em torno de aspectos que passaram a individualizá-

-los, quer por se terem autonomizado em relação a outras reuniões científicas or-

ganizadas pela RISCOS, quer por virem a assumir uma periodicidade anual, e, so-

bretudo, pela especificidade que passaram a reunir, devida ao facto de pretenderem 

“aprender com o passado”, o denominador comum que passou a caraterizá-los e 

cujos temas, a abordar nessa óptica, devem corresponder a riscos cujas efemérides 

de plenas manifestações se celebrem no ano em causa.

Deste modo, se o último Encontro teve como mote o “Acidente de Alcafa-

che - 30 anos depois”, o XI acontece no ano em que também se cumprem 30 

sobre o incêndio do Chiado. O próximo, em 2019, terá como temática o risco 

sísmico, já que decorrem várias efemérides com ele relacionadas.

Se o anterior Encontro deu um passo importante em relação aos que o antece-

deram e que teve a ver com a publicação em livro das conferências nele proferidas, 

desta vez fizemos mais um pequeno mas significativo progresso, o qual diz respeito 

à edição do livro em tempo oportuno, de modo a permitir a sua distribuição no 

início do Encontro, e não uns meses depois, desiderato que pretendemos manter 

nas próximas realizações.

Assim, após este breve introito, diremos que o objetivo deste Encontro, à seme-

lhança do que sucedeu com o anterior e daquilo que será expectável nos próximos, 

visa revisitar um acontecimento nefasto, para dele retirar os ensinamentos que pode 

transmitir e, assim, aprender com essa experiência.

Tendo em conta que, neste caso, se trata de um incêndio que decorreu na cidade 

de Lisboa, aproveita-se o ensejo para também revisitar outros importantes incêndios 

que decorreram tanto nessa cidade como noutras, para de todos eles retirar lições e, 

assim, “aprender com o passado”.



Além dos aspetos técnicos ligados ao combate a incêndios, procede-se a uma 

análise histórica de alguns incêndios que ficaram gravados na memória.  Discutem-

-se questões da segurança e da comunicação da informação e termina-se com a 

reabilitação urbana da área afetada pelo incêndio do Chiado, cobrindo a tripla pers-

petiva de antes, durante e depois da manifestação do risco.

Por outro lado, o XI Encontro também pretende contribuir para a discussão e 

clarificação do termo que será mais adequado para designar este tipo de incêndios, 

conhecidos tanto por “Incêndios em Estruturas” como por “Incêndios Urbanos”, 

denominação que importa uniformizar. Trata-se de uma discussão que não pode 

ficar encerrada, mas será a dar pequenos passos que se percorre o caminho e este será 

mais um pequeno contributo nesse sentido.

Esperemos que outros se lhe sigam

Luciano Lourenço

Pedro Patrício
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Resumo: Quando equacionamos a questão da segurança em contexto urbano, de 

pessoas, do ambiente e do património cultural, o incêndio em edifícios 

constitui um dos riscos mais significativos a considerar. O seu conheci-

mento e das principais características que o envolvem são determinantes 

a uma adequada postura preventiva e ao estabelecimento de métodos 

e técnicas de percepção e intervenção que sejam eficazes e minimizem 

os danos ao mesmo subjacentes. As estatísticas disponíveis permitem 

conhecer algumas das principais linhas de incidência deste tipo de 

ocorrências. Desde já os ensinamentos colhidos de algumas destas, mais 

relevantes, permitem refletir e introduzir ajustes na regulamentação, nos 

modelos de prevenção e nas técnicas de combate a incêndio individuais 

e colectivas. Neste contexto fazemos aqui a análise possível de alguns 

incêndios urbanos na perspetiva das lições aprendidas e a aprender. 
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Abstract: When we look at the issue of safety in an urban context, with people, 

the environment and cultural heritage, a building fire is one of the 

most significant risks to consider. Knowing about it and about the 

main characteristics involved are crucial to adopting an appropriate 

preventive attitude and establishing effective methods and techniques of 

insight and intervention that can minimize the damage that accompanies 

it. The available statistics tell us some the main lines of incidence of 

this type of occurrence. The lessons learned from some more relevant 

occurrences now enable us to reflect and introduce changes in regu-

lations, prevention models, and individual and collective firefighting 

techniques. In this context, this paper sets out the possible analysis 

of some urban fires, based on the lessons learned and to be learned.

Keywords: Urban fires, knowledge, prevention, intervention.

Introdução

O risco de incêndio em edifícios é um dos mais significativos no contexto da segu-

rança em meio urbano acompanhando, através da história, a humanidade ao longo do 

seu percurso. Apesar de todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos constata-

-se que não tem sido possível controlá-lo de forma a tonar o seu impacto residual. 

Neste já de si difícil exercício de domínio do risco a introdução de novos materiais na 

construção de edifícios e a generalização do uso de plásticos e outros materiais com-

postos incrementou riscos e, daqui decorrente, preocupações acrescidas.

A segurança contra incêndio em edifícios constitui um domínio do conhecimen-

to técnico multidisciplinar que integra, para além de diferentes áreas da engenharia, a 

própria arquitetura que, em conjugação, concebem edifícios e espaços que permitem a 

sua utilização em adequadas condições de segurança, envolvendo domínios do saber tão 

distintos como a resistência ao fogo dos elementos estruturais, a reação ao fogo dos ma-

teriais de construção, a evacuação de efetivos, a deteção e alarme de incêndio, o controlo 

de fumo, a extinção e o comportamento das pessoas em situação de emergência.
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Uma característica importante do estudo deste risco prende-se com a in-

certeza inerente aos diversos factores envolvidos, sendo por esta razão deter-

minante conhecer o histórico em sede de incêndios ocorridos pois, a partir 

deste, é possível retirar informação de relevância significativa que permita a 

adopção de medidas que melhorem a resposta, não só em termos de medidas 

preventivas, de campanhas de informação e sensibilização do público como 

também da busca e introdução de inovações tecnológicas ou de formas de 

intervenção mais eficazes.

A análise das estatísticas existentes permite conhecer algumas das principais li-

nhas de incidência deste tipo de ocorrências. Em Portugal esta informação não é 

fácil de obter porque não existe nenhum modelo de relatório padrão que seja pre-

enchido por todos os Corpos de Bombeiros para as ocorrências de incêndio urbano 

que possibilitem a extração de informação relevante para a investigação no domínio 

das causas, das consequências, da propagação e da eficácia dos meios de segurança, 

entre outros.

O desenvolvimento de um modelo que permita tratar o problema da probabi-

lidade de ocorrência de incêndio deveria decorrer, em primeira análise, do correto 

conhecimento e caracterização das ocorrências de incêndio em meio urbano regis-

tadas em Portugal.

Neste domínio é de realçar a existência de 3 estudos de análise estatística dos 

incêndios urbanos ocorridos na cidade do Porto, em diferentes períodos de tempo, 

a saber: 1988 a 1992 (Meireles Pereira), 1996 a 2006 (Vítor Primo) e 2007 a 2012 

(Eduardo Fonseca).

A partir das conclusões destes trabalhos podemos fazer alguns exercícios de ex-

trapolação para um melhor conhecimento e caraterização da realidade dos incên-

dios urbanos em Portugal. 

Em relação à distribuição de acordo com a utilização dos edifícios, os números 

revelam que a esmagadora maioria das ocorrências acontece no interior de habita-

ções (fig. 1). Esta conclusão revela uma linha especial de preocupação quando veri-

ficamos que, na generalidade, a atual legislação de segurança contra incêndio não se 

aplica aos espaços habitacionais, o que, na nossa perspetiva, é uma clara fragilidade 

da atual regulamentação.
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Relativamente às causas do sinistro, a “Indeterminada” ou “Desconhecida” são 

as mais comuns (fig. 2). Este resultado é consequência das dificuldades que o res-

ponsável pelas operações de socorro enfrenta para, depois de extinto o incêndio, 

determinar a respetiva causa. Muitas vezes, em face da falta de informação, das dú-

vidas suscitadas e do estado de destruição verificado, não lhe resta qualquer alterna-

tiva sustentada que lhe permita ir mais além na sua conclusão. Em termos práticos 

daqui resulta um grande desconhecimento sobre as causas reais subjacentes a este 

tipo de ocorrências. Neste contexto, é pertinente e urgente pensar como estudar, de 

forma concreta, um risco cujas causas concretas desconhecemos!

Das causas determinadas e registadas em relatórios verifica-se que a mais signi-

ficativa se relaciona com o descuido. Este resultado é o reflexo natural do elevado 

número de ocorrências relacionadas com a preparação de refeições e outros des-

cuidos relacionados com velas, aparelhos de aquecimento, lareiras e trabalhos de 

remodelação em que se recorre ao emprego de chama nua ou de outras fontes de 

calor sem os necessários cuidados de segurança. Seguem-se em termos percentuais 

as causas relacionadas com as instalações e aparelhos elétricos.

fig. 1 ‑ Distribuição dos incêndios em edifícios no Porto por utilização-tipo, 
1996-2006.

Fig. 1 - Distribution of building fires in Porto according to the type of use of the buildings, 
1996-2006.
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Em edifícios de habitação a maior percentagem de ocorrências regista-se na co-

zinha e subjacente a estes estão, como acima referido, descuidos na preparação das 

refeições. Apesar deste elevado número de ocorrências estas traduzem-se, normal-

mente, em pequenos danos e baixos índices de propagação porque as pessoas estão 

normalmente presentes no local e despertas para uma intervenção ou alerta precoce. 

A maior parte dos casos com vítimas mortais acontece em quartos e salas e 

sobretudo durante a madrugada, quando as pessoas estão a dormir e, portanto 

condicionadas na sua capacidade de perceção e reação ao sinistro. A informação 

constante dos relatórios não permite extrair conclusões significativas sobre as 

causas, mas de acordo com as informações recolhidas junto daqueles que in-

tervieram nos locais, os indícios apontam para descuidos com cigarros ou velas 

e para deficiências na instalação elétrica ou em eletrodomésticos, sobretudo 

aparelhos de aquecimento, destacando-se destes os cobertores elétricos e aque-

cedores. Segundo as mesmas fontes, a principal causa de morte é a intoxicação 

pelo fumo e gases tóxicos resultantes da combustão de colchões, roupas de cama 

ou ainda mobiliário estofado.

fig. 2 ‑ Causas dos incêndios em edifícios no Porto, 1996-2006.
Fig. 2 - Distribution of the causes of building fires in Porto, 1996-2006.
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Face aos resultados constatados torna-se necessário adotar medidas que permi-

tam melhorar o conhecimento dos incêndios urbanos, contribuindo para a redu-

ção do número de ocorrências e limitando as suas consequências, nomeadamente 

as seguintes:

•	 Implementar um sistema nacional de recolha e análise de dados decorrentes 

dos incêndios urbanos;

•	 Reforçar a formação dos elementos de comando e chefia dos bombeiros no 

que se refere à determinação das causas de incêndio;

•	 Realizar campanhas de sensibilização direcionadas às habitações que esti-

mulem a adoção de medidas preventivas que, se implementadas, reduzam 

o risco de incêndio;

•	 Consolidar estudos no domínio da dimensão sociológica dos incêndios ur-

banos com vista a identificar os principais grupos de risco;

•	 Reforçar a intervenção preventiva junto dos grupos de risco identificados, 

nomeadamente as famílias mais carenciadas, os idosos e as famílias que 

integram idosos ou crianças de pouca idade.

Reafirma-se a importância de ter um conhecimento rigoroso da realidade dos 

incêndios urbanos em Portugal, facto que só será possível se for implementada uma 

base de dados nacional e o tratamento centralizado da informação. Para que este ob-

jetivo seja alcançado é necessário que exista um relatório tipo que seja aplicado uni-

versalmente por todos os Corpos de Bombeiros e que estes estejam preparados para 

recolher e registar informação mais detalhada sobre os incêndios em meio urbano. 

Uma outra linha de análise deste risco é aquela que parte do estudo dos grandes 

incêndios em edifícios que, pelo seu impacto, são geradores de uma ampla reflexão 

no sentido de conduzir à melhoria de todas as variáveis envolvidas no conhecimen-

to e controlo deste risco. Foi isto que aconteceu em Portugal com o incêndio do 

Chiado o qual constitui um marco fundamental na mudança de paradigma e que 

incrementou, a todos os níveis, as condições de segurança a implementar no parque 

edificado e a edificar.

Neste breve texto relembra-se um incêndio de grande dimensão ocorrido no 

Porto, aproximadamente 100 anos antes do Chiado: o incêndio no Teatro Baquet. 

Serão também abordados dois incêndios marcantes registados em Vila Nova de 
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Gaia: o incêndio da fábrica de estatuetas Marfiniti, em que 4 bombeiros perderam a 

vida e o incêndio ocorrido na loja Conforama por se tratar de um estabelecimento 

de construção recente que ficou totalmente destruído.

A partir destas ocorrências procura-se sistematizar algumas lições aprendidas ou, 

melhor dizendo, algumas lições a aprender para melhor conhecer, prevenir e atuar.

O incêndio no Teatro Baquet

O incêndio no Teatro Baquet, ocorrido na noite de 20 para 21 de Março de 

1888, transformou-se numa das maiores tragédias recentes ocorridas na cidade do 

Porto. Existem referências a 120 vítimas mortais num acontecimento dramático 

que despoletou um amplo movimento de solidariedade que, inclusivamente levou, 

à cidade do Porto, a rainha Maria Pia.

O teatro foi mandado erigir por António Pereira, um portuense empreendedor 

que esteve emigrado em Espanha, de onde regressou casado com uma senhora de 

quem mais tarde adotou o sobrenome Baquet, supondo-se que por uma questão de 

marketing. Exercendo a arte de alfaiate fundou a primeira loja de pronto-a-vestir e 

mandou construir o teatro, que recebeu o seu nome, no quintal que possuía na Rua 

de Santo António, hoje Rua 31 de Janeiro. Sabe-se que o teatro, de estilo neoclás-

sico (fig. 3), foi construído no prazo extremamente curto de onze meses e que terá 

sido integralmente custeado por António Pereira Baquet. O espaço foi inaugurado 

em 1859 e teve uma intensa programação cultural ao longo dos seus 29 anos de 

existência, sempre dedicado a um público mais popular.

O sr. Baquet faleceu em 1867 e a sua esposa em 1875. Não tendo deixado des-

cendência, o teatro passou para a posse de António Teixeira de Assis, ex-sócio de 

Baquet que pretendia fazer uma ampla remodelação que não chegou a concretizar 

por ter morrido precocemente. 

O edifício tinha algumas fragilidades de segurança e funcionalidade pelo facto 

da plateia e do palco se situarem abaixo do plano da rua. Dispunha de 82 cama-

rotes, ao longo de 4 andares, e, ainda, de 414 lugares na plateia. No entanto, para 

além da entrada, dispunha apenas de uma saída alternativa que era muito sinuosa 
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e dava para um saguão com ligação a uma pequena viela. Mais tarde foi projetada 

uma saída para a Rua de Sá da Bandeira, também ela de caraterísticas precárias, mas 

que nunca chegou a ser construída.

Na segunda metade de oitocentos do século XIX, já tinham sido registados 3 

grandes incêndios em teatros no Porto mas sem vítimas a lamentar. No próprio 

Teatro Baquet tinham já ocorrido 5 focos de incêndio desde a inauguração, quase 

sempre relacionados com a incúria dos funcionários e envolvendo os dispositivos de 

iluminação a gás ou a cenografia.

Mas, nesta época, este era um cenário recorrente registando-se a destruição pelo 

fogo de 940 casas de espetáculos ao longo do século XIX. Todos estes incêndios ti-

nham um denominador comum: a falta de medidas de segurança adequadas. Só em 

1887 foram registados 18 incêndios em casas de espetáculos. De entre estes salienta-

-se o incêndio do Teatro Ópera Comique, em Paris, em que morreram duzentas 

pessoas e que despoletou um amplo movimento de reflexão em torno das condições 

de segurança contra incêndio deste tipo de estabelecimentos.

fig. 3 ‑ Representação em corte do Teatro Baquet (Fonte: Laurinda Ferreira, 2012).
Fig. 3 - Diagram of the Baquet Theatre (Source: Laurinda Ferreira, 2012).
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Data Cidade Casa de espetáculo Nº de vítimas
14-02-1836 S. Petersburgo Circo Lehnmann 800
25-05-1845 Cantão Teatro de Cantão 1670
12-07-1846 Quebec Teatro Real de Quebec 200
20-02-1847 Carlsruhe Teatro da Corte 100
07-07-1857 Livorno Teatro de Livorno 100

1871 Shanghai Teatro Chinês de Shanghai 120
1872 Tsentsin Teatro Chinês de Tsentsin 600

05-12-1876 Brooklin Teatro Conway 278
10-12-1876 Sacramento Teatro de S. Sacramento 110
23-03-1881 Nice Teatro de Nice 80
08-12-1881 Viena Ring Theater 600
10-01-1887 Gotinga Teatro Comunal de Gotinga -
16-01-1887 Bucareste Circo Sidoli -
19-01-1887 Londres Teatro de Spitafields 17
12-02-1887 Norchampton Ópera de Norchampton -
17-02-1887 Lubiana Teatro de Lubiana -
28-03-1887 Gand Circo de Gand 3
26-05-1887 Paris Ópera Comique 200
02-06-1887 Odessa Teatro Comunal de Odessa -
15-06-1887 Leschin Circo de Leschin 410
26-06-1887 Roterdão Sala de Concertos de Roterdão 1
28-06-1887 Rouen Teatro Lafayette -
03-07-1887 Cáceres Teatro de Cáceres -
09-07-1887 Madrid Alcazar de Harley 17
28-07-1887 Limburg Teatro Venloo -
25-08-1887 Stockport Ópera de Stockport -
06-09-1887 Exeter Teatro Real de Exeter 200
14-09-1887 Calais Café Concerto de Calais -
02-11-1887 Hamburgo Circo de Renz -

taBela i ‑ Incêndios em casas de espetáculos no século XIX
Table I - Fires in buildings used for entertainment purposes in the 19th century.

Fonte/Source: Jaime Filinto (1888).

Em Portugal, data de 17 de setembro de 1853 a primeira legislação de segurança 

em teatros e recintos de espetáculos que passavam a ser sujeitos à análise do Inspetor 

Geral de Incêndios. O regulamento incidia sobre áreas como a compartimentação 

em relação a edifícios vizinhos, a reação ao fogo dos materiais em determinados 

locais, os meios de combate com reservatório de água, adequadas condições de eva-

cuação, a presença de um piquete de bombeiros e ainda diversas disposições preven-

tivas que hoje caraterizaríamos como medidas de autoproteção.
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Na noite de 20 para 21 de março de 1888, no final do espetáculo e quando o 

espaço se encontrava completamente lotado, deflagrou um incêndio na caixa de palco 

originado por “uma bambolina que comunicou com um dos bicos do gás de uma 

gambiarra”. O pano de palco foi descido de imediato mas o público não se apercebeu 

do sucedido e continuou ruidosamente a pedir “bis”. Quando o público se aperce-

beu do incêndio iniciou-se uma fuga descontrolada que seria ainda prejudicada pela 

exiguidade das saídas, em número e largura, e pelo desligar da iluminação que era 

alimentada a gás. Os gases gerados pelos panos e tintas provocaram uma explosão 

que destruiu a parte superior do teatro e o incêndio tomou rapidamente enormes 

proporções (fig. 4) e, em menos de duas horas, apenas restavam as paredes do edifício.

fig. 4 ‑ Incêndio do Teatro Baquet (Fonte: Laurinda Ferreira, 2012).
Fig. 4 - Fire in the Baquet Theatre (Source: Laurinda Ferreira, 2012).
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Neste, como em todos os acontecimentos desta natureza, tudo o que podia 

correr mal, correu ainda pior. A primeira intervenção dos maquinistas de palco não 

foi devidamente realizada, o bombeiro municipal de serviço ao palco fugiu, uma 

das mangueiras das bocas de incêndio rebentou e as outras não tinham pressão. 

Um espectador foi chamar os bombeiros mas estes recusaram-se a sair sem que o 

toque de alerta formal fosse dado a partir da torre da igreja, situação esta que não 

se concretizou pois as cordas partiram. Neste cenário, a chegada dos bombeiros foi 

tardia e com equipamento insuficiente para atacar um incêndio daquela dimensão.

Apesar de a estatística oficial contar 96 nomes, o número de vítimas mortais terá 

sido de 120 resultando a diferença da não identificação de muitas das vítimas que 

no mesmo pereceram.

Data de 1887 um relatório do Inspetor Geral de Incêndios, Comandante Gui-

lherme Gomes Fernandes, que referia que por “vício ou defeito” têm sido criados 

regulamentos que não são cumpridos reforçando que “de tanta tolerância e indi-

ferença, nasça uma terrível desgraça que enlute as nossas famílias”. Em relação ao 

Baquet era referida a falta do obturador da boca de cena, falta de mangueiras e bocas 

de incêndio e um extenso rol de outras desconformidades que nunca chegaram a 

ser resolvidas. 

Com base num trabalho de Guilherme Gomes Fernandes, que há muito tempo 

vinha reclamando das autoridades a adoção de medidas de proteção nos teatros 

e locais de reunião pública da cidade, sobretudo depois do incêndio de Paris, foi 

elaborado ainda em 1888 e depois desta tragédia, um estudo das condições de segu-

rança contra incêndio das casas de espetáculos, constituído por 42 artigos.

Uma das questões que se debateu após a tragédia foi a da responsabilidade de 

fiscalização das condições de segurança. Era necessário definir se a mesma competia 

às câmaras municipais se às autoridades administrativas.

Foi publicada a 24 de março uma portaria do ministério do Rei que estabelecia 

a competência dos governadores civis que deviam intimar os proprietários a resolver 

as questões, sobretudo de segurança contra incêndio, dentro de determinados pra-

zos que, se não fossem cumpridos, implicariam o seu encerramento.

Das condições potenciadoras deste trágico acontecimento sublinham-se 

as seguintes:
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•	 Inexistência de saídas em número adequado à lotação do espaço;

•	 Vias de evacuação muito reduzidas e labirínticas face aos efetivos que o 

teatro albergava;

•	 Condições de segurança existentes prejudicadas pelas obras de remode-

lação realizadas;

•	 Incapacidade das autoridades para fazer cumprir a regulamentação téc-

nica existente;

•	 Uso de materiais facilmente inflamáveis, grande desarrumação e acumula-

ção desordenada de elevada carga de incêndio;

•	 Existência de iluminação a gás sem adequadas medidas de segurança;

•	 Negligência habitual praticada pelos funcionários adstritos ao palco;

•	 Inexistência de compartimentação corta-fogo;

•	 Meios de extinção insuficientes;

•	 A perceção tardia por parte do público do alarme de incêndio;

•	 Falta de iluminação, por corte do gás que a suportava.

Como lições aprendidas deste acontecimento e que continuam atuais, sublinha-se:

•	 Legislação não transposta para a realidade;

•	 Deficiente conceção dos espaços interiores;

•	 Ausência de compartimentação corta-fogo;

•	 Deficiente instalação de meios de intervenção;

•	 Falta de formação e sensibilidade para a importância da segurança contra 

incêndio no que concerne à proteção da vida humana.

O incêndio na Fábrica de Estatuetas Marfiniti

Na encosta da Serra do Pilar, junto da ponte Luiz I, constituiu-se desde mea-

dos do século XIX um importante polo industrial de Vila Nova de Gaia. Aqui se 

instalaram diversas industrias, algumas ligadas com atividades de elevado risco de 

incêndio como fiação, malhas, rolhas,  carpintaria, mobiliário, curtumes, capas de 

palha, tipografias e outras.
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A proximidade do rio representaria uma vantagem mas a forte inclinação da 

escarpa e a dimensão exígua dos arruamentos constituíram uma clara desvantagem 

no caso de ser necessário intervir. A consciência do risco desta zona levou a que se 

estabelecesse um quartel dos bombeiros municipais na proximidade. Aqui ocorre-

ram diversos incêndios mas nenhum com a trágica dimensão do de 1995. 

Pelas 20 horas do dia 24 de fevereiro de 1995 ocorreu um incêndio na Fábrica 

de Estatuetas Marfiniti – Manuel Pinto e Filhos, Lda. (fig. 5), situada em Vila Nova 

de Gaia, na escarpa da Serra do Pilar junto da ponte Luiz I, numa zona de difícil 

acesso, entre as Ruas do Casino da Ponte e do Cabo Simão.

fig. 5 ‑ Incêndio da Fábrica de Estatuetas (Fonte: Salvador Almeida).
Fig. 5 - Fire in Statue Factory (Source: Salvador Almeida).

Com base no relatório de ocorrência constatou-se que o incêndio teve início 

numa dependência situada ao nível do arruamento inferior (Rua do Cabo Simão) e, 

minutos depois, à chegada dos bombeiros, já se estava a propagar aos pisos superiores. 

O estabelecimento dos meios de ataque ao incêndio foi realizado pelo arrua-

mento situado na parte superior (Rua do Casino Da Ponte), tendo sido montadas 

linhas de água a partir do telhado da Fábrica de Cofres Tomás Cardoso, situada 
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nas traseiras do edifício sinistrado. Vinte minutos após, o incêndio é considerado 
controlado. Contudo, pelas 21h20 ocorreram várias explosões sucessivas que provo-
caram a propagação generalizada do fogo e o seu alastramento à Fábrica de Cofres. 
Verificou-se a queda da laje de cobertura onde se encontrava uma equipa de comba-
te constituída por 3 bombeiros sapadores e um bombeiro voluntário.

A partir daquele momento foi solicitado apoio ao Batalhão de Sapadores Bombei-
ros do Porto que reforçou o dispositivo e o combate a partir do arruamento inferior.

Muito embora o combate ao incêndio se tenha baseado na utilização extensiva de 
espuma, verificaram-se violentos reacendimentos devidos aos materiais inflamáveis 
existentes entre os escombros. Três horas depois o sinistro é dado como circunscrito e 
pouco depois entra em fase de rescaldo. A partir daí as operações de rescaldo foram con-
jugadas com as operações de busca pelos corpos dos quatro bombeiros desparecidos.

No combate a este incêndio estiveram envolvidas 42 viaturas e 177 bombeiros e 
ainda diversas máquinas em apoio às operações de remoção de escombros. A causa 
deste incêndio nunca chegou a ser determinada mas, segundo a imprensa da época, 
terá tido origem numa estufa de secagem.

Como fatores relevantes deste trágico incêndio sublinham-se os seguintes:
•	 O desconhecimento por parte dos bombeiros da tipologia construtiva dos  edifícios;
•	 O desconhecimento do risco acrescido pela existência de grandes quantida-

des de materiais altamente inflamáveis no interior das instalações;
•	 A dificuldade na acessibilidade pela exiguidade das vias de circulação;
•	 A ausência das mais elementares medidas de segurança;
•	 A coragem e abnegação dos bombeiros que não olharam a meios para ten-

tarem controlar o incêndio.

O incêndio da loja Conforama

Na noite de 12 de fevereiro de 2014, às 5h25, foi recebido via telemóvel o alerta 
para um incêndio nas instalações da loja Conforama (fig. 6), uma grande superfície 
comercial de artigos para o lar. Segundo o relatório da ocorrência, aquando da che-
gada ao local das primeiras equipas verificava-se já uma propagação generalizada e 

o colapso parcial da cobertura.
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fig. 6 ‑ Incêndio da loja Conforama (Fonte: Correio da Manhã).
Fig. 6 - Fire in the Conforama store (Source: Correio da Manhã).

Perante este cenário foi estabelecida uma estratégia defensiva e foram estabelecidos 

meios para proteger as habitações e um posto de abastecimento de combustível que 

existiam na proximidade. Por precaução foram também evacuadas três habitações. 

O incêndio começou no armazém da cave e propagou-se rapidamente a todo 

o estabelecimento.

Pelas 10 horas o incêndio foi considerado dominado e às 13 horas entrou em 

fase de rescaldo. As operações de rescaldo foram muito demoradas porque a laje de 

separação da cave com o rés-do-chão, toda a cobertura e parte das fachadas tinham 

colapsado e ainda devido à existência de enormes quantidades de destroços resul-

tantes do recheio da loja.

No combate estiveram envolvidos 71 bombeiros e 23 viaturas de 5 corpos 

de bombeiros.

Mais tarde veio a saber-se que este incêndio teve origem criminosa e que o mes-

mo levou à condenação a pena de prisão efetiva de um dos acusados. Estes factos 

explicam a rápida propagação do incêndio que foi detetado pelos moradores das 

habitações vizinhas já numa fase de completo desenvolvimento.
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No entanto, tratando-se de um edifício recente construído já segundo moder-

nos padrões de segurança é de realçar o facto de a deteção de incêndio não ter 

funcionado. Acresce ainda o facto de na loja ter deixado de haver vigilância humana 

noturna por uma questão de economia de custos.

Como fatores relevantes deste incêndio sublinham-se os seguintes:

•	 Fogo posto como causa do incêndio;

•	 Falha no funcionamento do sistema automático de deteção de incêndio;

•	 Tempo inadequado de resistência ao fogo dos elementos estruturais;

•	 Ausência de compartimentação corta-fogo;

•	 Estratégia defensiva adotada no combate ao incêndio.

Conclusões

Os incêndios em edifícios constituem um dos riscos mais significativos em meio 

urbano. O conhecimento deste risco e das principais características que o envolvem 

são determinantes para uma adequada postura preventiva e para o estabelecimento 

de métodos e técnicas de intervenção que sejam eficazes e minimizem os danos 

pessoais, culturais e materiais.

Em Portugal, o incêndio do Chiado tornou-se o marco histórico que assinalou 

uma viragem para uma postura mais atenta e interventiva a todos os níveis. No en-

tanto, 30 anos passados, não podemos deixar de perguntar se, para minorar o risco, 

tudo o que era devido fazer foi de facto feito ou seja, dito por outras palavras, se as 

lições aprendidas com as tragédias passadas foram de facto materializadas de forma 

a que no futuro, e a este nível, não se faça história baseada no presente.

Se houve áreas em que se constata uma clara melhoria, nomeadamente nos 

equipamentos hoje disponíveis, na formação e nos protocolos de atuação dos bom-

beiros, outros domínios existem em que ainda há muito caminho a percorrer. 

Em Portugal, o conhecimento do risco continua a cingir-se ao número das ocor-

rências e pouco mais. Como anteriormente referido torna-se necessário definir e 

implementar um modelo único de recolha de informação que permita o estabeleci-

mento de modelos de análise adequados à nossa realidade.
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No que se refere à regulamentação de segurança contra incêndio o atual quadro 

normativo tornou-se mais exigente, e por vezes mesmo, face ao risco em presença, 

com um desproporcionado impacte no custo final da construção. No entanto, e em 

contra passo, as habitações, onde se registam o maior número de ocorrências e a 

quase totalidade das vítimas mortais, foram negligenciadas. 

A aplicação da atual legislação aos edifícios existentes, particularmente aos 

industriais e aos de espetáculos e reuniões públicas, não declinando ainda alguns 

comerciais, torna-se muitas vezes desenquadrada da realidade perpetuando-se situ-

ações de elevado risco. Aos mesmos deverá ser feita uma análise e gestão do risco 

que suporte, quantitativamente, as opções a seguir, obviamente sustentadas na re-

gulamentação aplicável.

O que aconteceu no teatro Baquet não poderá jamais repetir-se no contexto de 

desenvolvimento atual. Contudo, e apesar do que neste domínio foi feito, existem 

ainda hoje muitos recintos de espetáculos e reunião pública cujas condições de se-

gurança não são muito melhores do que aquelas que à época existiam. E foram estas 

fragilidades, absolutamente comprometedoras de uma resposta segura e adequada 

em caso de incêndio, que condenaram, a 13 de Janeiro de 2018, a Associação Cul-

tural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha (Tondela) à tragédia que 

resultou em onze mortos e quarenta feridos.

O controlo do risco de incêndio nos estabelecimentos de pequena e média di-

mensão, que caracterizam o nosso parque industrial, continua hoje negligenciado 

tal como o foi na fábrica de estatuetas decorativas Marfiniti. O desconhecimento 

e a negligência, associados à proliferação de estruturas metálicas não protegidas e 

ao emprego de materiais de isolamento altamente inflamáveis fazem com que o 

combate ao incêndio nem sempre possa ser rápido, eficaz e seguro para as forças 

de intervenção. 

Os edifícios no que concerne o respetivo tipo, acessibilidades, características dos 

efetivos, produtos e conteúdo que encerram, sendo desconhecidos dos bombeiros 

dificultam, em caso de sinistro, as operações de combate a incêndio, podendo fazer 

a diferença entre sucesso e insucesso. Torna-se por demais evidente a necessidade 

na materialização de um mapeamento adequado, dirigido aos edifícios de maior 

risco, suportado em Planos Prévios de Intervenção. Uma atuação dos bombeiros, 



26

mesmo cumprindo todas as manobras que o protocolo de intervenção define, sem 

um conhecimento prévio das características físicas e do risco que o edifício integra, 

pode originar acidentes de extrema gravidade. 

A implementação das medidas de autoproteção por ser de aplicação obrigatória 

a todos os edifícios e recintos, mesmo àqueles que existiam antes de 1 de Janeiro 

de 2009, melhorou o panorama da segurança contra incêndio no nosso país. Das 

mesmas, fazendo sempre parte uma cadeia de responsabilidade na organização de 

segurança da instalação e as ações de sensibilização e formação, verifica-se que a 

cultura de segurança contra incêndio começa a ser adquirida. A definição de regras 

de exploração e de comportamento associadas a rotinas obrigatórias de manutenção 

e conservação das instalações técnicas, equipamentos e sistemas contribuem igual-

mente para uma melhor política preventiva. Mas nem tudo são rosas neste domínio 

pois a taxa de implementação continua a ser muito reduzida. Assim, não sendo 

materializada, testada, aferida e melhorada, esta exigência transforma-se, por vezes, 

numa amálgama de papéis sem qualquer utilidade prática.

Falta fiscalização? Com certeza que sim. Mas, falta sobretudo uma definição 

clara de responsabilidades contra a qual já se insurgia o Comandante Guilherme 

Gomes Fernandes no século XIX. É imperativo que haja uma definição clara de 

responsabilidades e que existam mecanismos que garantam o efetivo cumprimento 

das regras. A existência de regulamentos perfeitos que não são transpostos para a 

realidade de nada serve. 

Todos, sem exceção, temos que conhecer e ter consciência do risco existente nas 

nossas instalações, sendo a participação humana fundamental para que se consigam 

atingir níveis adequados de segurança contra incêndio na prevenção e na atuação 

em caso de emergência.
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Ao recordar o Incêndio do Chiado, 30 anos depois de ele ter 
acontecido, bem como outros importantes incêndios que afetaram 
estruturas da cidade de Lisboa e de outras prestigiadas cidades, 
em diferentes continentes, queremos revisitar esses acontecimentos 
nefastos para deles retirar os ensinamentos que podem transmitir 
e, com base nessas experiências, extrair as devidas lições e, assim, 
aprender com o passado. 

Entre outros objetivos, esta obra visa analisar:
i. Alguns dos incêndios mais marcantes que tiveram lugar em 

edifícios da cidade de Lisboa;
ii. Outros importantes incêndios registados em estruturas de  

várias cidades;
iii. Aspetos relacionados com as técnicas de combate e a segurança 

dos combatentes;
iv. A forma de divulgação da informação e o papel da comunicação 

social na disseminação das notícias;
v. A reabilitação urbana das áreas incineradas e as transformações 

do espaço inerentes à reconstrução.

Desta forma, a obra apresenta uma visão multidisciplinar da 
problemática inerente aos “incêndios em estruturas” que, por vezes, 
também são mencionados como “incêndios em edifícios” e, ainda, 
como “incêndios urbanos”, uma nomenclatura que também merece 
reflexão, pois carece de clarificação e uniformização, para maior 
precisão destes conceitos, uma discussão para a qual este volume 
também contribui.
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