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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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p r e fác i o

A realização do XI Encontro Nacional de Riscos na cidade de Lisboa, em coorganização com o Regimento de Sapadores Bombeiros, vem reforçar o carácter
descentralizado e a cooperação institucional que, desde os primeiros tempos, a RISCOS 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 organizadas pela RISCOS, quer por virem a assumir uma periodicidade anual, e, sobretudo, 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 Alcafache - 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 antecederam 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 semelhança 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 perspetiva 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: Será tema principal deste texto o Incêndio da Rua da Magdalena, de
1907, pelo número elevado de vítimas mortais, pela mediatização
que teve e, principalmente, pelas suas particularidades.
Tratou-se de fogo posto. O alarme foi tardio. Morreram 13 pessoas
e 44 salvaram-se. O interior do prédio ruiu por completo.
Os bombeiros que atuaram no Incêndio, sem o saberem, interferiram
diretamente na História de Portugal.
António Ferro, com onze anos, que morava no 3.º andar, lado sul,
foi salvo pelos bombeiros que operavam a escada “Magirus” n.º 18.
Será que faz sentido falar de António Ferro no XI Encontro Riscos
- Aprender com o Passado?
Palavras‑chave: Rua da Magdalena, Incêndios, Bombeiros, António Ferro,
Política do Espírito.
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Abstract: This paper is about the fire on Rua da Magdalena, in 1907, which not
only caused a large number of fatalities and was extensively covered in
the media, but had some special features.
It was caused by arson. The alarm was late. Thirteen people died and
forty-four were saved. The interior of the building collapsed completely.
Unbeknown to them, the firemen who fought the fire have since remained in Portugal’s history.
Antonio Ferro, aged eleven, lived on the 3rd floor, south side, was rescued
by the firemen who operated the Magirus no. 18 ladder.
Does it make sense to talk about Antonio Ferro at the XI Encontro Riscos
- Aprender com o Passado (11th Risks Meeting - Learning from the Past)?
Keywords: Rua da Magdalena, fires, firefighters, Antonio Ferro, politics of the spirit.

Introdução
A investigação histórica do socorro em Portugal é muito escassa. E, se nos referimos aos séculos XV e XVI, temos que a considerar praticamente inexistente
ou infrutífera. É recorrente, em textos desta temática, encontrar-se a frase “não há
documentação conhecida”.
Para se aprender com o passado é necessário conhecê-lo.
Urge incentivar a cooperação entre as entidades de socorro e as académicas tendo em vista o incremento da investigação histórica neste domínio, de forma a colmatar esta lacuna de conhecimento.
O uso do fogo tanto tem permitido ao homem criar bem-estar como
prejudicá-lo, utilizando a sua dupla capacidade benéfica-produtiva e maléfica-destrutiva.
Recorrer ao fogo para cozinhar, iluminar, aquecer, arrotear, fundir ou cozer o
barro são práticas ancestrais iniciadas na pré-história, assim como o uso enquanto
arma de ataque ou de destruição em batalhas territoriais. Igualmente o fogo fez
parte de práticas funerárias (incinerações) e de rituais festivos.
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Durante a Idade Média as atividades produtivas foram-se desenvolvendo recorrendo à utilização confinada do fogo nos fornos de pão, de cal, de fundição, de
olaria, do vidro e nas forjas do ferreiro.

Retrospetiva de grandes incêndios em estruturas na cidade de Lisboa
Em Portugal, as primeiras referências a incêndios reportam-se à Idade Média.
“Homens e mulheres, velhos e crianças, fidalgos e plebeus, todos foram,
nesses tempos distantes, bombeiros denotados, uma força voluntária ao
serviço da população.
Assim sucedeu no fogo da Rua da Ferraria de 1369, no incêndio
pavoroso do cerco de Lisboa, no da Rua da Judiaria, no mesmo ano e no
da Rua Nova em 1396” (F. Andrade, 1969, p. 8).

A cidade de Lisboa cresceu e mercantilizou-se rapidamente com o fim da Idade
Média. As atividades produtivas que utilizavam o fogo, outrora apartadas, passaram
a estar inseridas na malha urbana, cercadas de habitações, acrescentando mais um
fator potencial às ignições de incêndio na cidade.
Verifica-se a inexistência de referências documentadas relativas a ocorrências de
grandes incêndios durante os séculos XV e XVI, não porque não tivessem havido,
mas sim porque não foram, até agora, investigados.
Entre as referências a grandes incêndios ocorridos nos séculos XVII e XVIII, transcrevo, mais uma vez, Ferreira de Andrade, na sua obra “Lisboa e os seus Serviços de Incêndio”.
“Já entre nós os serviços de socorro e as medidas preventivas ensaiavam
os primeiros passos, a capital foi alvo de incêndios calamitosos. Recordamos,
entre outros, o do Hospital de Todos-os-Santos, em 1601, da Igreja do
Loreto e do Convento de Santos. Cinquenta anos depois, os do Mosteiro de
Santa Maria, do Arco dos Pregos, das Portas de Alfofa, do Alto da Cotovia
e do Teatro do pátio da Rua das Arcas, estes ainda no século XVII; e, depois,
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na primeira metade da centúria seguinte, os da Casa do Linho, do Real
Convento da São Francisco, do Mosteiro da Trindade, da Rua do Corpo
santo, do Palácio do Marquês de Angeja, do Arsenal do Exército, da Casa
do Marquês de Valença e do Estanco Real do Tabaco, da Rua das Flores e
do Paço da Ribeira” (F. Andrade, 1969, p. 8 e 9).

A preocupação de ter um sistema organizado de combate a incêndios na cidade
de Lisboa, de o dotar com homens e equipamentos que lhe desse eficácia, foi uma
constante do Senado da Câmara de Lisboa ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX.
Inúmeras e repetidas vezes o Senado fez pedidos, nesse sentido, junto do rei, mas
quase sempre sem sucesso.
De referir que, em 1646, pela primeira vez uma Câmara, neste caso, a de Lisboa,
contrata assalariados (30 homens) dedicados à extinção de incêndios na cidade e
adquire, na Holanda, diversas escadas, baldes de couro e um conjunto de ferramentas destinadas a equipar o que, mais tarde, após a aquisição de bombas (1681), se
poderia designar por corpo de bombeiros.
Os equipamentos são então distribuídos por três armazéns: um no Bairro Alto,
outro em Alfama e um outro no bairro entre os dois. Dois anos mais tarde (1683)
é publicado o primeiro regulamento.
Este acréscimo de organização parece não ter obtido resultados de longo prazo.
Passado século e meio, em 1837, o assunto volta a ser discutido na Academia
Real das Ciências de Lisboa, por iniciativa do Barão de Eschwege:
“Nestas ocasiões [combate a incêndios] tudo é desordem e confusão,
todos gritam, todos mandam, e ninguém sabe a quem obedecer, nem o que
deve fazer. E o resultado é fazer cada um o que lhe parecer. Um quer salvar
objectos preciosos e os deita janela abaixo, fazendo-se em mil pedaços, outro
quer apagar o fogo e lhe dá novo alento. Durante esta confusão e desordem,
na qual o Inspector dos Incêndios debalde se quer fazer ouvir, para introduzir alguma ordem, tem o fogo feito tantos progressos, ganhando cada vez
mais força, que as dificuldades crescem para o atalhar. Por fim nada mais
resiste senão as paredes de pedra e cal” (B. Eschwege, 1837, p. 29 e 30).
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Mas centremo-nos na diversidade tipológica das ocorrências de socorro em Lisboa, no século XX, listando apenas algumas das mais mediáticas:
1907 - Incêndio da rua da Madalena;
1914 - Explosão da Fábrica do Gás, seguida de incêndio;
1938 - Naufrágio do Tonecas;
1941 - Ciclone;
1943 - Despenhamento de hidroavião comercial;
1963 – Desabamento do teto da Estação do Cais do Sodré;
1964 - Incêndio Teatro Dona Maria II;
1967 - Cheias;
1969 - Sismo;
1980 - Naufrágio “Tollan”;
1988 - Incêndio do Chiado;
Reduzindo a lista à área temática do encontro - Incêndios em Estruturas, temos:
1907 - Incêndio da rua da Madalena;
1914 - Explosão da Fábrica do Gás;
1964 - Incêndio Teatro Dona Maria II;
1988 - Incêndio do Chiado;
Destas, vou dar enfoque ao Incêndio da Rua da Magdalena (fig. 1), ocorrido na
madrugada do dia 10 de abril de 1907, a primeira grande catástrofe do século XX,
em Lisboa, a que mais vítimas mortais causou, pela grande mediatização que teve e,
principalmente, pelas suas peculiares particularidades.

O Incêndio da Rua da Magdalena

Síntese da ‘fita do tempo’

O Incêndio, de origem criminosa, foi ateado passava poucos minutos das 2
horas da madrugada do dia 10 de abril de 1907.
O primeiro alerta só foi dado, no Quartel n.º 18, às 02h18.
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Fig. 1 - Desenho do “Relatório acerca do Incêndio no Prédio n.º 237 da Rua da Magdalena”.
Fig. 1 - Drawing from the “Report on the Fire in Building no. 237, Rua da Magdalena”.

Às 02h22 iniciam-se os trabalhos de salvamento de pessoas, os quais decorrem
durante 13 minutos, até às 02h35, altura em que começou o ataque às chamas.
O Incêndio é dado como dominado por volta das 04h00, iniciando-se o rescaldo, que se prolonga até às 19h00 do mesmo dia, após ter sido removido o
último cadáver.

Os moradores salvos e as vítimas mortais

Dos 57 moradores que pernoitavam no prédio, o incêndio causou 13 vítimas
mortais: 11 carbonizadas e 2 vítimas por saltarem da janela e se estatelarem na calçada.
Houve uma 14.ª vítima, vizinha do prédio, doente, que não terá aguentado o
impacto do acontecimento (J. Baptista e A. Valdemar, 1990, p. 58 e 59).
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Salvaram-se 44 pessoas: 9 pessoas pela escada do prédio; 21 pessoas passando
para os prédios contíguos; 2 pessoas utilizando a manga de salvamento e 12 pessoas
pelas escadas “Magirus” (fig. 2).

Fig. 2 - Desenho do “Relatório acerca do Incêndio no Prédio n.º 237 da Rua da Magdalena”.
Fig. 2 - Drawing from the “Report on the Fire in Building no. 237, Rua da Magdalena”.

Não estava ninguém a pernoitar no 2.º andar sul, nem nas quatro lojas do
prédio: uma sapataria, um armazém de iscas, um café, uma tasca carvoaria e, não
referido no relatório da ocorrência, “Na sobreloja, do lado de Santa Justa, havia uma
casa de toleradas. Todas as mulheres saíram para a rua em trajos menores lastimando-se
depois na rua e chorando, em altos gritos, por terem deixado em casa os seus haveres e os
próprios vestidos de uso” (J. Baptista e A. Valdemar, 1990, p. 50).

Os feridos

O Relatório do Incêndio refere a existência de 7 elementos do Corpo de Bombeiros feridos com queimaduras ou contusões, dando destaque às queimaduras do
Chefe Luiz Caetano Pereira Carvalho, fortemente queimado na face esquerda e em
ambas as mãos, quando executava um salvamento. Outros bombeiros e condutores
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auxiliares sofreram ferimentos de menor importância. Dois feridos foram conduzidos ao Hospital de S. José, tendo os restantes recebido curativos na ambulância dos
Voluntários da Ajuda.
Informa-nos o Relatório que “Entre os estranhos à corporação não consta qualquer
lesão digna de menção” (E. Silva Junior, 1907, p. 28).

O prédio

O prédio, constituído por 5 pisos de habitação acima do piso térreo destinado a
lojas, fazia gaveto entre a rua da Madalena e as escadinhas de Santa Justa. A fachada
principal dava para a rua da Madalena e a lateral para as escadinhas de Santa Justa.
O prédio de construção antiga, tinha a madeira como principal material de
construção, excetuando as fachadas e as empenas comuns com os prédios contíguos,
construídas em alvenaria. Havia varanda corrida desde o extremo sul até ao extremo
poente do prédio, ao nível do 3.º e do 5.º andar (fig. 3).

Fig. 3 - Desenho do “Relatório acerca do Incêndio no prédio n.º 237 da Rua da Magdalena”.
Fig. 3 - Drawing from the “Report on the Fire in Building no. 237, Rua da Magdalena”.
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Todo o prédio ruiu, exceto as fachadas e empenas, sobre as abóbadas que formavam os tetos das lojas, as quais foram pouco afetadas.

Os meios

Os primeiros meios a chegarem ao incêndio foram os que saíram do Quartel n.º
18, situado no largo do Regedor, reforçados, após a “parte” das 02h 25, por meios
vindos de outros quartéis e estações da cidade de Lisboa.
Intervieram um total de 56 viaturas braçais e hipomóveis, nomeadamente: 9
escadas “Magirus”; 15 carrinhos de mangueiras ou de mangueiras e escadas; 18
bombas a vapor e 5 carros de escadas (fig. 4).
O Relatório é omisso sobre o número de bombeiros presentes, mas considerando as guarnições necessárias ao funcionamento dos meios mobilizados, calculo que
terão estado no combate ao incêndio entre cento e cinquenta a duzentos elementos
do Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa.

Fig. 4 - Desenho do “Relatório acerca do Incêndio no prédio n.º 237 da Rua da Magdalena”.
Fig. 4 - Drawing from the “Report on the Fire in Building no. 237, Rua da Magdalena”.
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Particularidades do incêndio

A imprensa

Com o título “Grande Catástrofe” publica O Século, na manhã do dia 10 de
abril de 1907, pela ‘pena’ do repórter Esculápio,1 as primeiras notícias do incêndio:
“Pelas 2 e 10 da madrugada de hoje, irrompeu um incêndio, com extraordinária violência, no armazém de sedas do sr. António Fernandez […]
As chamas tomaram de assalto, com uma rapidez incrível, todo o prédio, que, dentro em pouco, era totalmente pasto das chamas. As labaredas
saíam pavorosas, em línguas horríveis, com uma fumarada espessa, por
todas as janelas […] numa vertigem impossível de descrever.
Mas o mais horroroso, o mais lancinante, o que fazia comover o mais
brônzeo coração, era o espectáculo dos pobres locatários, assomados às
janelas, implorando socorro em altos brados […]
Custa a dizer o que vamos escrever, mas é certo […]
O guarda-nocturno da área e o polícia 823 da esquadra de Santo
Antão […], colocaram-se em frente da porta e não deixaram subir ninguém, agredindo até alguns populares mais teimosos, que persistiam em
ir salvar os inquilinos dos andares superiores! […]
Por fim apareceu uma escada Magirus, que começou a ser içada pelo
prédio acima. Mas impacientes de se salvarem, duas meninas, uma de 14
anos e a outra dos seus 21, a primeira do 5.º andar e a segunda do 4º. Dão
com os seus míseros corpos na calçada, sobre os degraus da rua de Santa Justa.
A mais nova cai sobre o candeeiro, que se parte ao embate e vem
estatelar-se morta sobre as pedras. A segunda deixa a massa encefálica na
rua, o crânio terrivelmente fracturado, a carne em estilhas.
Um horror!” (J. Baptista e A. Valdemar, 1990, p. 47 e 48).

1
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Pseudónimo de Eduardo Fernandes, 1870-1945

A tragédia da rua da Madalena foi igualmente notícia noutros jornais diários e na
imprensa não diária, com exemplo as revistas Occidente2 e Illustração Portugueza3.
As diligências policiais e o julgamento dos intervenientes neste crime foram
sendo, amiúde, acompanhados pela imprensa da época, quase como se tratasse de
uma novela.
Para satisfazer a curiosidade popular e no intuito de minimizar a má imagem
dos culpados perante a opinião pública, foram publicados alguns livros (fig. 5),
entre eles:
•

“Os Incendiários da Magdalena” [obra que encerra a confissão do crime por
parte de António Fernandes];

•

“O Incêndio da Rua da Magdalena” [obra que apresenta o contraditório dos
argumentos que ligavam Leandro Gonçalvez ao crime];

•

“O Crime da Rua da Magdalena” [obra em que Leandro Gonçalvez nega a
sua participação no crime];

•

“O Juízo de Invenção Criminal e o Incêndio da Rua da Magdalena” [o agravo
de recurso da sentença apresentado pelo advogado de Leandro Gonçalvez].

•

“Incêndio da Magdalena, Subsídios para a História dos Crimes em Portugal”
[a transcrição do recurso ao acórdão apresentado pelo advogado de Leandro Gonçalves].

Claramente com outro objetivo é publicado, em livro, pelo Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa, o “Relatório acerca do Incêndio no Prédio n.º 237 da Rua
da Magdalena.”

2 O Incêndio da Rua da Magdalena, Occidente, n.º 1019, 20 de abril, 1907, pp. 82 e 85, 1907
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1907/N1019/N1019_item1/P2.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1907/N1019/N1019_item1/P5.html
3 A Morte pelo Fogo, Illustração Portuguesa,n.º 61, 22 abril, 1907, pp. 481 a 484
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N61/N61_item1/P3.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N61/N61_item1/P4.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N61/N61_item1/P5.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N61/N61_item1/P6.html
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Fig. 5 - Capas de livros publicados sobre o Incêndio.
Fig. 5 - Covers of books published about the fire.

A hora e a demora no alerta

Relativamente à hora do alerta, o Major Emygdio Lino da Silva Junior4, escreve
o seguinte no Relatório acerca do Incêndio no Prédio n.º 237 da Rua da Magdalena:
“Leonel Augusto Correia, diz que saiu d’um estabelecimento, ao fechar
às 2 da madrugada; nota em uma janela do 1.º andar uma claridade; demora instantes, procurando confirmar a suspeita de fogo, e convencendo-se

4 Comandante
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do Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa, de dezembro 1901 a janeiro de 1914.

da sua existência, corre em direcção ao quartel 18 do Corpo de Bombeiros,
sito no Largo do Regedor, por de traz do Theatro de D. Maria.
Ao dobrar a esquina da rua da Magdalena para a rua da Bitesga e
na corrida, bate contra a parede e o relógio, cujo vidro se parte, pára nas
duas horas e 3 minutos. Pouco depois surgem apitos na rua da Magdalena.
Detido por um polícia, á esquina da rua da Praça da Figueira para a
rua do Amparo, declara a razão da sua corrida; não sendo acreditado
é compellido a retroceder, e acompanhado por dois polícias, é trazido a
passo lento até quasi em frente do prédio em que lavrava o fogo, sendo
então solto.
[…]
É no livro Diário d’este Comando, que é escripturado pelo pessoal do
serviço telefónico, e na própria ocasião em que os acontecimentos se sucedem
ficando exaradas as horas e minutos respectivos, d’onde é extrahido o que
passo a indicar, e tem, portanto, o indistutivel cunho de autenticidade:
Quartel 18, ás 2 horas e 18’. – Está aqui Adelino Luiz Machado; diz
que ha fogo na calçada do Caldas. Viu fumo e as labaredas pelas janellas
do 1.º andar. – Bombeiro 146.
Estação 6, ás 2 horas e 19’. – Está aqui Frederico das Neves: diz que
ha fogo na calçada do Caldas – Bombeiro 202.
Quartel 18 ás 2 horas e 25’. – O chefe da 9.ª secção manda dizer
que o fogo arde e avance districto. Bombeiro 134
[…]
É só, pois, das 2 horas e 18 minutos em diante, que o Corpo de
Bombeiros tem as suas responsabilidades no fogo.
[…]
Sendo perto de 600 metros a distância entre a estação e o local do
fogo, essa praça terá consumido uns 3 minutos no regresso. Assim, é evidente, que 4 no máximo, depois de recebido o aviso estava o material
em frente do prédio contando-se n’esse tempo o preciso para o alarme
no quartel, sahida e trajecto do material até ao local do fogo” (E. Silva
Junior, 1907, p. 4 a 7).
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Ainda quanto à hora do início do incêndio, confessa o espanhol António Fernandez, dono do armazém de sedas e rendas onde deflagrou o incêndio e um dos
acusados de fogo posto, no livro “Os incendiários da Magdalena”:
“Quando ouvi bater as 2 horas, levantei-me devagarinho, para não
acordar ninguem de casa. Entrei ás escuras no meu armazem. Todo
tremia, mal podendo suster-me de pé. Accendi um phosphoro e a tremer
cada vez mais lancei fogo ao primeiro molho de palha que encontrei á
mão. […]
As chamas tomaram de subito todo o armazem e línguas de fogo iam
incendiar o resto da palha, ao mesmo tempo que o armazem se enchia de
grossos rolos de fumo” (A. Fernandez, 1908, p. 30).

Ora, o fogo é ateado pelo António Fernandez pouco depois de ouvir bater
as 2 horas, o relógio de Leonel Augusto Correia parte-se ao dobrar a esquina
e pára nas 2h30, o alarme chega ao Quartel 18 às 2h18 e a deslocação do
material e do pessoal demora a chegar, pelo menos, 4 minutos, conclui-se que
os trabalhos de socorro, no local, iniciam-se por volta das 2h22. Ou seja, 20
minutos após o início do fogo. Tempo suficiente para o incêndio ter alastrado
à escada do prédio e andares contíguos, encurralando os moradores dos andares superiores.
“Á 2 horas e 22 minutos defronta-se o material com o prédio, […]
Ás 2 horas e 35 minutos o prédio estava completamente em chamas
sendo humanamente impossível fazer qualquer tentativa mais, de salvamento de vidas!
Das 2 horas e 22 minutos ás 2 horas e 35 minutos decorrem os 13 minutos que se utilizaram para os salvados” (E. Silva Junior, 1907, p. 22).

Se Leonel Augusto Correia não tivesse sido detido, pelos polícias, o alerta era
dado, no Quartel 18, pelo menos, uns 5 minutos antes, o que acrescentaria e, sobretudo, anteciparia tempo aos “13 minutos que se utilizaram para os salvados”.
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Dois dos salvadores

Entre os muitos “salvadores”, oficialmente condecorados ou louvados, contam-se 18 bombeiros, 15 do Corpo e 3 voluntários, 1 polícia, 1 militar e 9 civis. Destes
vou chamar ao texto dois nomes, por questões e factos que só posteriormente os
tornam relevantes: José Faustino da Silva e João Carlos Craveiro Lopes.
A escala “Magirus” n.º 18 é a primeira viatura a chegar ao local, com a guarnição
de um chefe de secção, António Alves, e quatro bombeiros: Ignacio António Manuel; António Lopes; José Faustino da Silva e Diogo Bocarra.
Arvorada no lado sul do prédio, por ela se salvam dez pessoas, duas delas transportadas, escada abaixo, às costas do bombeiro José Faustino da Silva.
O bombeiro José Faustino da Silva tem um percurso profissional rico mas algo
atribulado, entre despedimentos, readmissões, despromoções, nomeações, louvores
e condecorações, apresenta-se-nos, apesar de tudo, talhado para o salvamento de
pessoas, que amiúde realizou, razão e causa dos muitos louvores e condecorações
que lhe são atribuídas durante os 37 de trabalho de bombeiro, entre estas uma referência especial à Medalha de Prata de Mérito, Filantropia e Generosidade atribuída
pelo salvamento de quinze pessoas no incêndio ocorrido na Repartição das Encomendas Postais, no dia 2 de maio de 1919, na ala oriental da Praça do Comércio.5
Pela escada Magirus n.º 3 salvam-se duas pessoas trazidas às costas até à rua,
uma por dois bombeiros João António e António José e a outra pelo instrutor João
Carlos Craveiro Lopes.
O Tenente João Carlos Craveiro Lopes iniciou funções de Instrutor do Corpo
de Bombeiros Municipais de Lisboa em Janeiro de 1902.
Servirá no Corpo Expedicionário Português, durante a I Guerra Mundial, e
antes esteve envolvido no “movimento das espadas”, que levou ao poder o general
Pimenta de Castro. Aderiu posteriormente à revolução de 28 de maio de 1926, tendo sido nomeado Governador-Geral da Índia e comandante da 1ª Região Militar.
João Carlos Craveiro Lopes é pai do Presidente da República General Craveiro
Lopes (mandato de 1951 a 1958).
5 Processo Individual do Bombeiro n.º 52/218, Arquivo Histórico do RSB, em depósito no
Arquivo Municipal Lisboa; BL.-2.J.166.29.05
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O salvado especial

A internacionalização do Galo de Barcelos inicia-se quando é oferecido, como símbolo nacional, aos estrangeiros participantes no Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical, realizado no Estoril, em 1931. Evento onde é exibido, pela primeira vez, um documentário do realizador Manoel de Oliveira, “Douro, Faina Fluvial”.6
Mas, o que tem a ver a internacionalização do Galo de Barcelos ou o Manoel de
Oliveira com os bombeiros?
No 3.º andar (lado sul) do n.º 237 da rua da Madalena morava a família Ferro: o
dono da casa, António Joaquim Ferro; a esposa, Helena Ferro, a mãe, Victorina Perpetua
Ferro, a tia, Antónia Lúcia, o irmão José Manuel Ferro e os filhos Pedro Ferro, Umbelina
Ferro e António Joaquim Tavares Ferro. Com eles habitava a criada Belmira de Jesus.
“É a escada “Magirus” n.º 18 a primeira machina que chega ao incêndio. No interior do prédio lavrava o fogo já em toda a altura; a escada
estava tomada pelas labaredas e pelo fumo que sahiam também pela frente
e pelas janelas dos andares inferiores próximas do cunhal.
Há no 3.º andar, no extremo sul da varanda, pessoas que pedem socorro.
A “Magirus” arvora a esse andar, dá frente à 2.ª janela do lado do
Caldas, muito mais distante do foco do incendio e, portanto, mais própria para a collocação da manga de salvação que ahi é fixada” (E. Silva
Junior, 1907, p. 21).

E agora o relato feito por quem foi salvo nesse mesmo momento, relembrando
o pavor, vinte anos depois.
“[…] Milagre! Obrigado, meu Deus! A escada chegou, finalmente, no
corrimão da nossa varanda, e um bombeiro saltou… Estaríamos salvos?

6 Ambas são de iniciativa de António Ferro, alvitrando Orlando Rodrigues que o Galo de
Barcelos e Manoel de Oliveira são gémeos. http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/
criador_da_ditadura_e_do_galo_de_barcelos.
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Não havia tempo a perder… Era preciso abordar a grande escada, a
escada que faria a reputação de um acrobata e que nos parecia, naquele
momento, tão fácil de descer […]”. 7

Palavras de António Joaquim Tavares Ferro, salvo por um bombeiro aos onze anos
de idade assim como a mãe, o pai, os irmãos, uma velha tia e ainda uma avó imobilizada que o irmão trouxera em peso, do quarto de cama até à varanda. E acrescenta:
“Ainda hoje não posso ver uma bomba nem uma sineta de alarme
sem correr para casa no primeiro táxi com a suspeita, suspeita infantil,
por vezes, de que o incêndio anunciado que ilumina a cidade é no prédio
em que habito…”. 8

António Ferro, criador e diretor do Secretariado da Propaganda Nacional
(SPN), foi o responsável pelas grandes manifestações culturais de propaganda nas
primeiras décadas do Estado Novo, com destaque para a Exposição do Mundo
Português, comemorando o duplo centenário da Fundação e da Restauração da
nacionalidade (1140 e 1640).
Para a implementação da sua “Política do Espírito” (fig. 6), António Ferro congregou na realização das ações de propaganda uma vasta equipa técnica de artistas
de qualidade, composta por cineastas, pintores, escultores, escritores, arquitetos,
ilustradores, decoradores que moldaram a simbologia cultural de Portugal à imagem que ainda hoje consideramos como identitária dos portugueses.
São exemplo e resultado dessas ações o Padrão dos Descobrimentos, as Marchas
Populares, o Folclore Regional, a Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, o Galo de Barcelos (fig. 7), as Pousadas de Portugal entre tantas outras criações, consideradas como
elementos ancestrais da nossa cultura e não como elementos culturais e simbólicos (re)
inventados pela máquina de propaganda e de promoção do Estado Novo.

7 Biografia António Ferro; 1895-1916; Fundação António Quadros. http://www.fundacaoantonioquadros.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=59&limit=1&limitstart=1
8

Idem

45

Fig. 6 - Cartaz de propaganda da
Política do Espírito.
Fig. 6 - Advertising poster for politics
of the spirit.

Conclusão
Cada incêndio tem a sua história e as suas particularidades.
Se não fossem as particularidades de cada um dos incêndios, as suas histórias
seriam sempre similares, diferenciando-se uns dos outros pela localização, número e
tipo de vítima, meios mobilizados, duração e nível de estragos.
Todos têm uma hora de início, um alerta, um combate, um rescaldo e uma conclusão e, acerca deles, há sempre duas perspectivas: a visão daqueles que combatem
o fogo e o olhar dos que foram vítimas do incêndio.
O Incêndio da Rua da Magdalena não foge à regra, decorreu de forma semelhante a todos os grandes incêndios dessa época, mas as suas particularidades vieram
a mostrar-se muito relevantes para a imagem que temos de Portugal, hoje.
A detenção policial de quem vai dar o alerta, o relógio que quebra ao dobrar da
esquina e pára na hora do início do incêndio, ter a “Magirus” arvorado ao 3.º andar
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do lado sul, onde morava a família Ferro, o fogo ter sido ateado no lado norte do
prédio, um instrutor militar disponibilizar-se para executar salvamentos, a presença
de um bombeiro talhado para salvamentos heróicos, o polícia e o guarda-noturno
que impediram os populares de entrarem no prédio em socorro dos vizinhos, o
número anormalmente elevado de vítimas, um caso de fogo posto, os relatos jornalísticos dilacerantes, a quantidade de publicações saídas a público, são algumas das
particularidades deste incêndio.
Mas a principal particularidade deste incêndio é o salvamento do menino de
onze anos, António Joaquim Tavares Ferro, efectuado, com sucesso, pelos bombeiros da guarnição da “Magirus” n.º 18.
Estes bombeiros ficarão ligados à existência: do “Galo de Barcelos”; do “Padrão
dos Descobrimentos”; das “Marchas Populares”; do “Folclore e Trajes Regionais”;
das “Pousadas de Portugal”; da “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal” e tantos outros elementos simbólicos reinventados pelo Estado Novo, ainda hoje considerados,
por muitos portugueses, como originais da cultura popular portuguesa.
Termino com uma questão:
•

A que símbolos associaríamos a imagem de Portugal se António Ferro não
tivesse sido salvo no Incêndio da Rua da Magdalena?

Fig. 7 - “Galo de Barcelos” um dos símbolos
nacionais reinventado por António Ferro.
Fig. 7 - “Galo de Barcelos” (Barcelos Rooster)
one of the national symbols reinvented by
António Ferro.
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