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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 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



40  ANOS APÓS O INCÊNDIO DA POLITÉCNICA. 

RENASCER DAS CINZ AS EM CIÊNCIAS

RT Y YEARS AFTER THE POLITÉCNICA FIRE. 
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Resumo: Na madrugada do dia 18 de março de 1978 registou-se um incêndio 

de grandes proporções na Faculdade de Ciências, na altura situada na 

Rua da Escola Politécnica. Logo no dia seguinte à tragédia começou 

a reconstrução. O incêndio trouxe a oportunidade de concretizar um 

campus na cidade universitária, planeado desde o princípio dos anos 70. 

Hoje, 40 anos passados dessa tragédia, reforça-se o paradigma da 

prevenção e mantém-se o esforço constante para fazer cada vez me-

lhor, colocando em prática o lema da Faculdade: “O que hoje não 

sabemos, amanhã saberemos”. 

 

Palavras ‑chave: Segurança,prevenção, resiliência.

Abstract: At dawn on the 18th of March 1978, a major fire broke out in the 

Faculty of Sciences, at that time located on Rua da Escola Politécnica, 

Lisbon. Reconstruction began the very next day. The fire became an 
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opportunity to build a whole new campus in the Cidade Universitária, 

something that had been planned since the beginning of the 1970s.

Today, 40 years after this tragedy, the prevention paradigm is being 

strengthened and a constant effort is being made to continue im-

proving, according to the Faculty Motto "What we don’t know today 

we will know tomorrow".

Keywords: Safety, prevention, resilience.

Introdução

Atualmente, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa encontra-se 

instalada no campus do Campo Grande, no Laboratório Marítimo da Guia (Cas-

cais), no Edifício Leste do Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada da Ajuda) 

e na Estação de Campo na Herdade de Ribeira Abaixo (Grândola). O campus do 

Campo Grande alberga onze edifícios (75 mil metros quadrados de área construída) 

e, no ano letivo de 2017/2018, 683 trabalhadores e 5263 alunos de 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos de estudo (Ciências ULisboa, 2018). Esta realidade é, pois, bem diferente 

da correspondente ao lotado edifício da Faculdade de Ciências da Rua da Escola 

Politécnica, em 1978, onde atualmente funciona o Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência.

O incêndio de 18 de março de 1978 teve um forte impacto na vida profissional 

dos docentes e no percurso académico dos alunos da Faculdade. Ainda hoje, qua-

tro décadas passadas, quando se fala sobre “o fogo”, a palavra é pronunciada com 

uma intensidade característica, deixando a pairar um fantasma que foi real e uma 

lembrança cruel das desgraças que afinal não acontecem só aos outros. A “nós” já 

nos aconteceu. Destruiu um edifício. Abalou vidas de trabalho. Foi uma tragédia.

Falar do incêndio é falar de uma tragédia, mas é acima de tudo falar de recu-

peração, reconstrução e superação, de como se soube não baixar os braços e seguir 

em frente. Há 40 anos, os cientistas colocaram em prática o conceito de resiliência, 

tão comum no léxico atual. Terá sido a conjugação da catástrofe que se viveu com o 
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espírito de Escola, esforço conjunto e solidariedade que se lhes seguiram que tanto 

marcaram a memória de quem viveu “o fogo”.

Permanece de tal forma na memória institucional que, em 2008, o Departa-

mento de Biologia Vegetal decidiu celebrar os seus 25 anos de existência com a 

exposição fotográfica “O Incêndio. A noite em que a Faculdade de Ciências ardeu” 

(DBV, 2008). Em 2018, pelo 40.º aniversário do incêndio, a Faculdade de Ciên-

cias organizou uma evocação à efeméride, que contou com o apoio do Regimento 

de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Com a participação de docentes, funcionários e 

alunos que viveram o incêndio, publicaram-se vários artigos/crónicas e realizou-se um 

vídeo-documentário. Promoveu-se a mesa redonda “Do incêndio aos C’s: o paradig-

ma da prevenção” e organizou-se a exposição “Incêndio em Ciências – 40 anos depois”, 

integrando de novo a exposição fotográfica de 2008. Realizou-se também uma série 

de nove vídeos “Incêndio Ciências – 40 anos – À conversa com…”. Para além de do-

centes, funcionários e alunos da Faculdade, convidados a partilhar as suas memórias 

dos tempos do incêndio, recolheu-se também o depoimento do Chefe José Tomé 

da Ascensão, um dos elementos do Batalhão de Sapadores Bombeiros que esteve 

presente no combate ao incêndio (Ciências ULisboa, 2018a).

Os painéis de introdução das exposições de 2008 e 2018 têm em comum a 

frase: “No dia seguinte à tragédia do incêndio do dia 18 de março de 1978, começou a 

reconstrução! E, juntos, mesmo sem edifício, continuámos a ser a Faculdade de Ciências, 

até hoje”. 40 anos depois, há um caminho percorrido e um esforço constante para 

fazer cada vez melhor no caminho a percorrer.

A autora trabalha na Faculdade de Ciências desde 2000, exerce funções na área 

da segurança e tinha 3 anos e meio aquando do incêndio. Com base nos relatórios 

do incêndio, em artigos publicados na imprensa e nos depoimentos recolhidos so-

bre o incêndio, apresenta este texto como uma reflexão pessoal sobre as diferenças 

entre os mecanismos de prevenção e de resposta à emergência existentes em 1978 e 

em 2018. As referências que faz à situação atual não são uma análise nem exaustiva 

nem crítica do plano de segurança da Faculdade (Ciências ULisboa, 2018b). São 

apenas referências avulsas a alguns aspetos da gestão de emergência e do combate a 

incêndio que, em 2018, tornam a madrugada de 18 de março de 1978 um pouco 

mais distante.
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Antes do incêndio

O edifício da Faculdade de Ciências (fig. 1) situava-se na Rua da Escola Politécni-

ca e ocupava uma área de 8000m2. José Pinto Paixão, atualmente Professor Catedráti-

co da Faculdade e Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, refere que “não foi pensado 

para um ensino mais moderno e, sobretudo, para um ensino mais massificado” nem tinha 

condições para “acomodar tanto material combustível” (Ciências ULisboa, 2018c). De 

acordo com Fernando Catarino, atualmente Professor Catedrático Jubilado da Facul-

dade, nos inícios dos anos 60 houve um afluxo enorme de pessoas da província que se 

deslocavam para a capital, “trabalhadores cujos filhos, entretanto entravam na Faculda-

de” (Ciências ULisboa, 2018d). A Faculdade passou a receber um número de alunos 

muito superior ao que as instalações suportavam e não havia salas de aulas suficientes. 

Para colmatar essa necessidade, construíram-se uns pavilhões pré-fabricados no claus-

tro do edifício e foi num destes pavilhões que o incêndio eclodiu.

fig. 1 ‑ Planta original das áreas atingidas pelo incêndio (Costa, 2015).
Fig. 1 - Original plan of the areas affected by the fire (Costa, 2015).
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De acordo com o relatório de fogo elaborado pelo Batalhão de Sapadadores 

Bombeiros (BSB, 1978a), o pavilhão era construído em madeira, tabopan e esfe-

rovite. No edifício da Faculdade, as paredes eram em alvenaria de pedra, os pisos e 

tetos em madeira e a cobertura em telha assente em estrutura de madeira. Os por-

tões de acesso eram estreitos, não permitindo a entrada dos carros dos bombeiros 

pela via principal. Alguns meses antes do incêndio tinham sido iniciadas obras nas 

vias circundantes, tornando-as intransitáveis. A Faculdade dispunha de extintores 

portáteis e de seis marcos de água instalados pouco tempo antes e ainda sem pres-

são aquando do incêndio. Não existia qualquer sistema de deteção de incêndio nas 

instalações da Faculdade.

Nos laboratórios existiam grandes quantidades de líquidos inflamáveis e subs-

tâncias químicas suscetíveis de explosão, garrafas de gás comprimido e substâncias 

radioativas (BSB, 1978a). Na série dos nove vídeos “Incêndio Ciências – 40 anos – À 

conversa com…” é comum a referência à perigosidade dos materiais armazenados no 

laboratório de química (Ciências ULisboa, 2018a).

Nos dias que se seguiram ao incêndio, a comunicação social criticou vio-

lentamente a falta de investimento na prevenção contra incêndios nos edifí-

cios de Lisboa. A Faculdade de Ciências não era exceção. Durante vários dias, 

a imprensa dedicou-se ao incêndio (fig. 2) , publicando diversos artigos nos 

jornais “A Capital”, “Diário de Lisboa”, “Diário de Notícias”, “Diário Popu-

lar”, “Expresso”, “Jornal Novo” e “O Diário”. Multiplicaram-se as referências 

à falta de condições de segurança, à atitude dos responsáveis governamentais, 

à legislação – que ou não existia ou, quando existia, não era posta em prática 

de forma efetiva –, aos materiais utilizados nas construções, à inexistência 

de bocas de incêndio, à falta de inspeções dos Bombeiros às condições de 

segurança dos edifícios. Curiosamente, nesses artigos publicados há quarenta 

anos, também já foram comuns referências à ausência de sistemas de deteção 

de incêndio, à inexistência de equipas de segurança e de meios de primeira in-

tervenção, à inexistência de normas obrigatórias para arquitetos e projetistas, 

à falta de planeamento das funções dos edifícios e à inexistência de critérios de 

dimensionamento de portas, escadas e saídas de emergência que permitissem 

uma evacuação rápida.
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Durante o incêndio

“Senhores telespetadores, são três e vinte da manhã, a Faculdade de Ciências de 

Lisboa está a arder” foi a frase do jornalista Cesário Borga que fez a abertura do 

telejornal no dia que se seguiu à madrugada do incêndio (Arquivo RTP, 2018). De 

facto, um incêndio com início no pavilhão pré-fabricado consumira o edifício da 

Rua da Escola Politécnica durante cerca de quatro horas e meia até ser considerado 

extinto às 5:30h de 18 de março de 1978 (BSB, 1978a).

fig. 2 ‑ À esquerda: Capa do Jornal “A Capital”, 20 de março de 1978. 
À direita, em cima: Recorte da capa do Jornal “A Capital”, 18 de março de 1978. 

À direita, ao meio: Recorte da reportagem do Jornal “A Capital”, página 4, de 20 de março de 1978. 
À direita, em baixo: Recorte da reportagem do “Diário Popular”, páginas 18 e 19, de 18 de 

março de 1978 (Fonte: Hemeroteca Municipal de Lisboa).
Fig. 2 - Left: Front page of  “A Capital” newspaper, March 20th, 1978. 

Top right: Cutting from the front page of  “A Capital” newspaper, March 18th, 1978. 
Centre right: Cutting from page 4 of  “A Capital” newspaper, March 20th, 1978. 

Bottom right: Cutting from an article in the “Diário Popular” newspaper, pages 18 and 19, 
March 18th, 1978 (Source: Hemeroteca Municipal of Lisbon).
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O trabalho de Francisco Carrapiço, atualmente Professor Auxiliar Aposentado 

da Faculdade, tinha-se arrastado durante essa noite. Estava com os colegas a acabar 

de arrumar o laboratório quando bateram violentamente à porta a informá-los que 

havia um incêndio. Recorda que a primeira coisa que fizeram foi sair e tentar avisar 

os bombeiros. Foram ao PBX (central de distribuição telefónica) mas não conse-

guiram fazer a ligação pelo que se deslocaram ao único café que estava aberto, a 

Pastelaria Alsaciana, a cerca de 2 a 3 minutos a pé (Ciências ULisboa, 2018e).

A primeira chamada de alerta de incêndio foi recebida às 1:12h na Central Te-

lefónica do Comando, situada na Av. Dom Carlos I. “O Telefonista de Serviço olhou 

na direção da Faculdade tendo visto um enorme clarão, pelo que teve a perceção de que 

se tratava de um incêndio de grandes proporções” (BSB, 1978a).

Com o apoio de 11 viaturas, o incêndio foi combatido por cerca de uma cente-

na de bombeiros do Batalhão de Sapadores Bombeiros, auxiliados pelos “Bombeiros 

Voluntários de todas as secções de Lisboa e Voluntários do Dafundo” (BSB, 1978a). 

Às 1:16h, a Central Telefónica do Comando recebeu a primeira informação 

sobre o reconhecimento com a indicação de que a cobertura já se “encontra tomada” 

e o pedido de mais meios de combate (BSB, 1978b). A partir daí deu-se início à 

montagem de agulhetas e ao plano de trabalhos, que se viriam a prolongar até o in-

cêndio ser considerado circunscrito às 4:00h, dominado às 4:30h, extinto às 5:30h 

e concluído às 17:15h com o registo de dois bombeiros feridos sem gravidade e sem 

quaisquer outras vítimas a lamentar (BSB, 1978a).

“O que é que eu vi? Vi tudo a arder!”, responde o Chefe Tomé com um sorriso 

pragmático quando questionado sobre o que viu quando chegou ao local do incên-

dio. “Os fogos são todos iguais”, desafia (Ciências ULisboa, 2018f ). No início dos 

trabalhos, a prioridade dos bombeiros foi a proteção do laboratório de química que, 

às 1:55h, foi considerado isolado do fogo, sem correr o risco inicialmente previsto. 

Este procedimento garantiu a preservação do Laboratorio Chimico oitocentista, 

que foi recuperado e que pode atualmente ser visitado no Museu Nacional de His-

tória Natural e da Ciência.

“Por vezes, no nosso país há uma certa dificuldade de planeamento porque os portões 

do edifício não permitiam a entrada dos carros de Bombeiros” refere Filipe Duarte 

Santos que, na altura, fazia parte do Conselho Diretivo da Faculdade e atualmente 
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é Professor Catedrático Jubilado (Ciências ULisboa, 2018g). De facto, o combate 

foi dificultado pela impossibilidade de circundar a Faculdade, não só devido à re-

duzida largura dos portões de acesso à Avenida das Palmeiras mas também porque 

as vias circundantes se encontravam intransitáveis por motivo de obras. A agravar o 

decurso dos trabalhos, a referência à falta de água que se fez sentir durante todo o 

ataque, com registo de pedidos à EPAL para reforço da pressão de água na zona às 

1:50h, 2:59h, 3:20h e 3:55h (BSB, 1978b).

Através da janela de um gabinete que dava diretamente para o Jardim Botânico, 

Francisco Carrapiço salvou material e equipamentos de microscopia (Ciências ULis-

boa, 2018e). António Galopim de Carvalho, atualmente Professor Catedrático Jubi-

lado, acompanhado por um funcionário e por “um bombeiro com uma lanterna, com 

umas mantas por cima da cabeça” fizeram duas viagens para salvar, com sucesso, todos os 

livros do lançamento dos exames que se encontravam num gabinete do edifício (Ciên-

cias ULisboa, 2018h). Os bombeiros combatiam o incêndio sem proteção respiratória, 

com a viseira do capacete levantada, mangas da camisa arregaçadas e sem luvas (fig. 3).

Comparecem no local o General Ramalho Eanes (Presidente da República), 

Sottomayor Cardia (Ministro da Educação e Cultura) e Aquilino Ribeiro Machado 

(Presidente da Câmara Municipal de Lisboa) (Arquivo RTP, 2018). Às 5:30h “o 

Exº. Sr. Comandante manda dizer que dá o fogo por extinto e diz para mandarem para 

o local do fogo Rua da Escola Politécnica rações de trabalho para o pessoal, com fartura” 

(BSB, 1978b). Finalmente, entrava-se na fase do rescaldo.

Após o incêndio

O incêndio destruiu uma grande parte do edifício principal (fig. 4), que com-

preendia as instalações de ensino, o Museu Nacional de História Natural, o Ins-

tituto Geofísico Infante D. Luís, além de nove centros de investigação científica 

nas áreas da Matemática, Física, Química, Geologia e Biologia. Perderam-se várias 

coleções do Museu Bocage, nomeadamente as coleções de anfíbios e répteis, inver-

tebrados, insetos, peixes, mamíferos e aves. No Museu de Mineralogia e Geologia, o 

incêndio destruiu ainda cerca de 80% dos exemplares mineralógicos (Costa, 2015). 
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Sem as ferramentas informáticas da atualidade para o arquivo de documentos, mui-

tos docentes e alunos perderam irreversivelmente o seu trabalho. 

Maria João Collares-Pereira, aluna de doutoramento em 1978 e atualmen-

te Professora Catedrática Aposentada, saiu da Faculdade na sexta-feira, dia 17, 

fig. 3 ‑ Trabalhos de rescaldo do incêndio de 18 de março de 1978 na Faculdade de Ciências 
(Fontes: (1), (2), (3) – João Correia de Freitas, aluno do 2.º ano em 1978; 

(4) – Rui Santos, aluno do 3.º ano em 1978).
Fig. 3 - Working in the aftermath of the fire of March 18th, 1978 at the Faculty of Sciences 

(Sources: (1), (2), (3) - João Correia de Freitas, 2nd year student in 1978;
(4) - Rui Santos, 3rd year student in 1978).
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“às nove da noite e como ia voltar no sábado às oito da manhã”, deixou ficar todo o 

seu trabalho (três anos de trabalho de investigação) em cima da secretária. Levou 

para casa os exames dos alunos, “uma esferográfica e uma máquina de calcular”. 

“O resto tinha, literalmente, todo o meu trabalho dentro daquele gabinete. Foi tudo 

destruído”, recorda (Ciências ULisboa, 2018i). Fernando Catarino recorda que, 

quando chegou ao Príncipe Real “ainda se viam chamas e muito fumo, Bombeiros e 

água a correr” (Ciências ULisboa, 2018d). Manuela Rocha, atualmente Professo-

ra Auxiliar Aposentada, trabalhava na secção de química e por isso o seu local de 

trabalho foi poupado às chamas. Mas lembra-se de, uns dias depois de incêndio, 

ter acedido à sala onde trabalhava e do espanto de ver os seus cadernos “todos 

sujos e com um pó preto”, apesar de haver uma distância considerável até à zona 

destruída pelo incêndio (Ciências ULisboa, 2018j). Filipe Duarte Santos recorda 

que “os sapatos que eu utilizei nessa noite ficaram destruídos, [...] não aguentaram 

aquela noite” devido à quantidade de água que havia no chão do edifício 

(Ciências ULisboa, 2018g).

fig. 4 ‑ A Faculdade de Ciências nos dias que se seguiram ao incêndio de 18 de março de 1978 
(Fonte: João Correia de Freitas, aluno do 2.º ano em 1978).

Fig. 4 - The Faculty of Sciences in the days after the fire of March 18th, 1978 
(Source: João Correia de Freitas, 2nd year student in 1978).
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Contudo, ao contrário do que parecia inevitável depois de uma tragédia desta 

dimensão, a Faculdade de Ciências não interrompeu a sua atividade (fig. 5). No dia 

seguinte ao incêndio, com o portão da Faculdade guardado 24h/dia pela Polícia de 

Segurança Pública, os docentes, alunos e funcionários começaram a recuperação 

dos materiais possíveis. Filipe Duarte Santos refere que “as crises têm sempre um 

aspeto positivo porque incentivam as pessoas a lutar e a contrariar os efeitos negativos”. 

Recorda a cooperação, o sentido do dever, da necessidade de resolver o problema e 

de manter a Faculdade a funcionar (Ciências ULisboa, 2018g). Francisco Carrapiço 

considera importante reforçar que “de facto, houve um verdadeiro espírito de escola 

que, naturalmente, já existia e que transpareceu nesta situação de grande dificuldade” 

(Ciências ULisboa, 2018e). “Se se pode ganhar alguma coisa? Ganhamos sempre! Para 

além da amizade e solidariedade”, Maria João Collares-Pereira conta que conseguiu 

que fosse adquirido o microscópio que há muito precisava e, sem o qual, não teria 

conseguido fazer algumas das análises com a mesma qualidade (Ciências ULisboa, 

2018i). Galopim de Carvalho conclui que “a vida é assim, a seguir às grandes des-

graças, há a necessidade de recuperar e de refazer” (Ciências ULisboa, 2018h). José 

Fernandes Lousa, atualmente Coordenador do Gabinete de Obras, Manutenção 

e Espaços, acredita que o incêndio “acelerou de algum modo a construção da nova 

Faculdade no Campo Grande que, se calhar, demoraria muito mais tempo” se os ór-

gãos de decisão não tivessem sido confrontados com essa necessidade de resposta 

imediata (Ciências ULisboa, 2018k). Fernando Catarino corrobora: “se não fosse o 

incêndio, a Faculdade de Ciências hoje era uma escola menos importante” (Ciências 

ULisboa, 2018d). Os depoimentos são unânimes: o incêndio foi uma tragédia que 

o espírito de solidariedade e o sentido de dever acabariam por transformar numa 

oportunidade de crescimento.

O Ministério da Educação e Cultura disponibilizou um edifício na Av. 24 de 

Julho, permitindo a continuação das aulas. Nos tempos que se seguiram ao incên-

dio, a Faculdade de Ciências funcionou dispersa entre o edifício da Politécnica, a 

Av. 24 de Julho e, a partir da década de 80, também nos edifícios que foram sendo 

construídos na Cidade Universitária, no Campo Grande. Num só dia, os docentes 

e alunos podiam ter aulas nos três pontos da cidade. O primeiro edifício do campus 

do Campo Grande a ser inaugurado foi o C1 em 1984 e o último, o edifício C6, 
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em 2004 (fig. 6). Contudo, a Faculdade só saiu totalmente da Escola Politécnica 

em 2011, com a integração do Museu Nacional de História Natural e da Ciência na 

estrutura orgânica da Universidade de Lisboa.

40 anos depois

Ao longo deste capítulo são feitas referências à situação atual em matéria de pre-

venção, segurança contra incêndio e gestão da emergência na Faculdade de Ciên-

cias. O objetivo não é o de analisar técnica e detalhadamente o plano de segurança 

fig. 5 ‑ (1) – Recorte da reportagem do Jornal “O Diário”, páginas 8 e 9, de 21 de março 
de 1978. (2), (3) e (5) – Trabalhos de recuperação na Faculdade de Ciências, após o incên-
dio de 18 de março de 1978. (4) – Recorte da reportagem do Jornal “Diário de Notícias”, 
página 9, de 21 de março de 1978. (Fontes: (1) e (4) – Hemeroteca Municipal de Lisboa; 

(2), (3) e (5) – João Correia de Freitas, aluno do 2.º ano em 1978).
Fig. 5 - (1) - Cutting from report on pages 8 and 9 of the “O Diário” newspaper of March 21st, 1978; 
(2), (3) and (5) - Recovery work at the Faculty of Sciences after the fire of March 18th, 1978; 

(4) - Cutting from the report on page 9 of the “Diário de Notícias” newspaper of March 21st, 1978 
(Source: (1) and (4) - Hemeroteca Municipal de Lisboa , (2), (3) and (5) - João Correia de 

Freitas, 2nd year student in 1978).
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da Faculdade (Ciências ULisboa, 2018b), mas o de destacar alguns aspetos curiosos 

que marcam a diferença 40 anos depois do incêndio de 1978.

O paradigma da prevenção tem vindo a consolidar-se na Faculdade de Ciências. 

Em 2016, é publicado o Despacho n.º 9353/2016, de 21 de julho, que aprova o 

regulamento orgânico da Faculdade de Ciências. Pela primeira vez, é criada uma 

unidade de serviço onde a referência à segurança é explícita (Gabinete de Segurança, 

Saúde e Sustentabilidade).

Hoje, os onze edifícios do campus do Campo Grande estão dotados de sistemas 

automáticos de deteção de incêndio, com centrais de deteção equipadas com trans-

missores telefónicos que, em caso de ativação de um dispositivo, comunicam com 

o posto de segurança e, caso se esgotem as temporizações programadas, difundem 

o alarme sonoro. A difusão do alarme também pode ser manual, por ativação das 

botoneiras instaladas nos edifícios.

O posto de segurança funciona no edifício C5 em regime de 24h/dia e 365 

dias/ano e as instalações estão protegidas por quatro vigilantes no mesmo regime, 

apoiados por um sistema de CCTV (circuito interno de televisão).

Em caso de alarme nos edifícios C2, C4, C5 e C8, a evacuação em direção aos 

quatro pontos de reunião do campus é orientada por equipas de evacuação, encon-

trando-se em implementação procedimentos semelhantes nos restantes edifícios. 

Em caso de evacuação geral de um edifício, são criados perímetros de segurança. As 

comunicações de emergência são feitas via rádio entre delegado de segurança, posto 

fig. 6 ‑ Linha do tempo desde o incêndio, em 1978, até à conclusão do campus do Campo 
Grande, em 2004 (Fonte: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

Fig. 6 - Timeline from the fire in 1978 to the completion of the Campo Grande campus in 
2004 (Source: Faculty of Sciences, University of Lisbon).
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de segurança, vigilante móvel e três elementos das equipas de segurança, a definir 

na altura da ocorrência.

Em termos de meios de primeira intervenção, todos os edifícios estão equipa-

dos com extintores portáteis adequados ao tipo de materiais combustíveis a que se 

destinam. Os edifícios estão também equipados com centrais de bombagem, que 

garantem o abastecimento de água com pressão e caudal adequados para utilização 

dos carretéis instalados nos edifícios. Existe uma equipa de catorze elementos com 

formação adequada em primeira intervenção contra incêndio. Para garantir o for-

necimento de água para abastecimento dos veículos dos Bombeiros, existem seis 

marcos de incêndio no campus. Os edifícios C6 e C8 estão ainda equipados com 

redes secas de incêndio.

Os laboratórios estão equipados com lava-olhos e chuveiros de emergência e 

existe um plano de controlo de acidentes com matérias perigosas. Conta com uma 

equipa de doze elementos com formação adequada para a utilização do kit que se 

encontra permanentemente disponível no posto de segurança e que é constituído 

por equipamentos de proteção individual e materiais absorventes.

Em caso de emergência médica é acionado o plano de primeiros socorros com 

desfibrilhação automática externa (DAE). Existem duas malas de primeiros socor-

ros e dois equipamentos de DAE (no Posto de Segurança e no edifício C8), dispo-

níveis para utilização pelos vinte e quatro elementos da equipa. Entre 2014 e 2017, 

a equipa de primeiros socorros teve uma média de 34 intervenções por ano, 13 das 

quais com transporte da vítima pelos meios de socorro ao Hospital de Santa Maria. 

Em 2018, até ao dia 1 de setembro, contam-se 30 intervenções, 5 das quais com 

transporte ao Hospital (Fonte: Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade; 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

É feita manutenção periódica a instalações técnicas, equipamentos e sistemas de 

segurança e são mantidos registos de segurança com relatórios de ações no âmbito 

da segurança contra incêndio em edifícios.

Quanto à acessibilidade dos meios de socorro, desde que não haja estaciona-

mento abusivo, a largura das vias não é fator condicionante. O constrangimento 

no acesso através de uma das cancelas foi resolvido substituindo os pilaretes fixos 

por pilaretes amovíveis. Em termos de altura útil, existem três zonas condicionadas, 
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dado que a via passa sob passagens pedonais. Não há comprometimento da circu-

lação automóvel, contudo os veículos de emergência com altura superior a 3,10m, 

consoante o local da ocorrência, podem ficar limitados apenas a um dos três pontos 

de acesso. No sentido de garantir a rapidez do acesso e a eficácia dos meios de com-

bate em caso de incêndio, a 3.ª Companhia do Regimento de Sapadores Bombeiros 

visitou as instalações com vários tipos de veículos para identificar os pontos de aces-

so preferenciais a cada um dos edifícios (fig. 7). Os procedimentos para a abertura 

de cancelas e/ou portões e o encaminhamento dos meios de socorro para o local da 

ocorrência estão devidamente enquadrados no plano de emergência interno.

fig. 7 ‑ Verificação da acessibilidade dos meios de socorro aos edifícios da Faculdade de 
Ciências, realizada pela 3.ª Companhia do Regimentos de Sapadores Bombeiros, em junho 

de 2013 (Fonte: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).
Fig. 7 - Checking accessibility of the rescue services to the buildings of the Faculty of Sciences, 

carried out by the 3rd Company of the Lisbon Fire Brigade, in June 2013 
(Source: Faculty of Sciences, University of Lisbon).

Desde 2013 que se realizam exercícios de segurança e simulacros na Faculdade 

de Ciências (fig. 8) que têm por objetivos testar o plano de segurança, treinar os 

ocupantes com vista à criação de rotinas, testar a eficácia da atuação das equipas de 

segurança, identificar aspetos a melhorar e aperfeiçoar os procedimentos de gestão 

da emergência (Tabela I). 

Para além da formação certificada que é garantida aos elementos das equipas 

de primeiros socorros com desfibrilhação automática externa, primeira intervenção 

contra incêndio e controlo de acidentes com matérias perigosas, a Faculdade de 
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Ciências tem organizado ações de sensibilização em matérias diversas relacionadas 

com a segurança, dirigidas a toda a comunidade académica e que contam muitas 

vezes com o apoio dos agentes de proteção civil (Tabela II).

Ano Edifício(s) Cenários

2013 C8 Sismo e evacuação geral

2014 C8 Sismo e evacuação geral

2015 C8 Sismo, incêndio, vítima em paragem cardiorrespiratória e evacuação geral

2016
C2 Evacuação geral

C4 e C5 Incêndio, emergência médica e evacuação geral

2017

C8 Incêndio e evacuação geral

C2 Derrame de matéria perigosa, emergência médica e evacuação geral

C4 e C5 Assalto, incêndio, emergência médica e evacuação geral

tabela i ‑ Simulacros realizados na Faculdade de Ciências, desde 2013.
Table I - Safety drills in Faculty of Sciences since 2013. 

Fonte: Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade; Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa .
Source: Safety, Health and Sustainability Office; Faculty of Sciences, University of Lisbon.

Ano(s) Nome da ação Parceiro(s)

2013, 2015, 
2017, 2018

Segurança em laboratório e gestão de 
resíduos perigosos -

2014 Avaliação, controlo e prevenção de 
riscos profissionais -

2014 Segurança nos laboratórios de Ciências -

2014, 2015 Mass training – suporte básico de vida Instituto Nacional de Emergência Médica

2014 Gestos que Salvam (primeiros socorros) Instituto Nacional de Emergência Médica

2014 Sessão de treino em manuseamento de 
extintores Regimento de Sapadores Bombeiros

2015, 2017 Ação de sensibilização para o Risco 
Sísmico

Proteção Civil Municipal, Instituto Dom 
Luiz

2016, 2017 Segurança para alunos estrangeiros em 
Portugal Polícia de Segurança Pública

2017
Avaliação do Risco Químico e Imple-
mentação do REACH ‐ Cenários de 
Exposição

Autoridade para as Condições do Trabalho

tabela ii ‑ Ações de sensibilização em matéria de segurança realizadas na Faculdade de 
Ciências, desde 2013.

Table II - Safety awareness sessions in Faculty of Sciences since 2013. 

Fonte: Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade; Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa .
Source: Safety, Health and Sustainability Office; FFaculty of Sciences, University of Lisbon.
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fig. 8 ‑ Exemplos de ações (simulacros e ações de formação/sensibilização) relacionadas 
com a segurança na Faculdade de Ciências, desde 2013. Da esquerda para a direita, e de 

cima para baixo: Sessão de treino em manuseamento de extintores (2014); Mass training – 
suporte básico de vida (2014); Controlo de acidentes com matérias perigosas (2016); 
Vista geral do ponto de reunião durante o simulacro nos edifícios C4 e C5 (2016); 

Pormenor da atuação da equipa de primeiros socorros durante o simulacro nos edifícios C4 
e C5 (2016); Ação de sensibilização para o risco sísmico (2017) 

(Fonte: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).
Fig. 8 - Examples of drills and training/awareness actions related to safety in the Faculty of 

Sciences, since 2013. From left to right, from top to bottom: Training session on handling a fire 
extinguisher (2014); Mass training - basic life support (2014); Control of accidents with dan-
gerous substances (2016); General view of the meeting point during the safety drill in buildings 

C4 and C5 (2016); Detail of the first-aid team during the safety drill in buildings 
C4 and C5 (2016); Awareness session for seismic risk (2017). 

(Source: Faculty of Sciences, University of Lisbon).
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Conclusão

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa renasceu das cinzas a que a 

Politécnica ficou reduzida na madrugada do dia 18 de março de 1978. Hoje, é uma 

Faculdade maior, instalada no Campo Grande, Cidade Universitária, num campus 

com onze edifícios e cerca de 5 mil alunos.

Logo no dia seguinte à tragédia, docentes, funcionários e alunos começaram a 

reconstrução, com um espírito de solidariedade e sentido de dever para com a Esco-

la, que deixaram marcas na memória de quem viveu o pós-incêndio na Faculdade. 

Mais do que uma tragédia, foi um exemplo de resiliência. Transformou a catas-

trófica dificuldade numa teimosa oportunidade e cresceu. 40 anos depois, é uma 

Faculdade diferente sob inúmeros aspetos da sua atividade, incluindo os que dizem 

respeito à prevenção e à segurança contra incêndio em edifícios. A comparação 

entre as referências à segurança nos relatórios do incêndio, artigos publicados na im-

prensa e nos depoimentos recolhidos e alguns aspetos atuais da gestão da segurança 

e da emergência denota melhorias já implementadas (Tabela III).

A cultura da segurança e da prevenção tem-se desenvolvido, os laços institucionais 

entre a Faculdade e os agentes de proteção civil têm-se estreitado, a comunidade aca-

démica tem aderido ao objetivo comum de melhorar a segurança de todos na Faculda-

de de Ciências. Contudo, é bom que o incêndio permaneça na memória institucional, 

recordando à Faculdade de hoje que as desgraças não acontecem só aos outros. Refletir 

sobre o caminho percorrido em matéria de segurança é um exercício de humildade: 

o que há para fazer é muito mais importante do que o que já está feito. Os pequenos 

incidentes, os acidentes com maior gravidade e as grandes tragédias como a de 18 de 

março de 1978 não acontecem devido ao que já está feito (mesmo que seja muito), 

acontecem devido ao que está por fazer (mesmo que seja pouco). 
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Aspetos relacionados 
com a segurança 1978 2018

Deteção Sem sistemas automáticos de deteção 
de incêndio

Com sistemas automáticos de deteção 
de incêndio

Alarme Sem dispositivos para difusão de 
alarme

Acionamento automático ou manu-
al de alarme de incêndio (sirenes)

Alerta

PBX (central de distribuição telefó-
nica): inoperacional fora do horário 
de funcionamento diurno;
Café das proximidades

Contacto telefónico direto (telefones 
fixos e telemóveis)

Meios de combate a 
incêndio

Extintores portáteis;
Marcos de água sem pressão

Extintores portáteis;
Rede de incêndio armada, com 
central de bombagem e carretéis;
Marcos de água com manutenções 
periódicas;
Redes secas de incêndio (C6 e C8)

Equipas de segurança Inexistentes

Equipas de evacuação, primeiros 
socorros com DAE, primeira inter-
venção contra incêndio, controlo de 
acidentes com matérias perigosas, 
coordenadas por equipa de gestão de 
emergência.

Acessibilidade dos 
meios de socorro

Portões de acesso estreitos, impedindo 
o acesso das viaturas;
Vias circundantes impraticáveis por 
motivo de obras

Cancela estreita e condicionamentos 
em altura, mitigados em conjunto 
com os Bombeiros

Evacuação do edifício 
e perímetro de 

segurança 

Acesso de pessoas ao edifício para 
salvar bens materiais durante o fogo;
Multidão no passeio oposto, junto 
ao edifício em chamas

Evacuação geral dos edifícios;
Perímetros de segurança

Armazenamento de 
agentes químicos Espaços improvisados

Armazéns de reagentes;
Armários específicos em alguns 
laboratórios

Materiais de 
construção

Pavilhão: Madeira, tabopan e esferovite;
Edifício principal: paredes em 
alvenaria de pedra, pisos e tetos em 
madeira, cobertura em telha assente 
em estrutura de madeira

Estrutura de pilares e vigas de betão, 
paredes em alvenaria de tijolo, 
cobertura em placa de betão.

tabela iii ‑ Aspetos relacionados com a segurança na Faculdade de Ciências: 1978 vs. 2018.
Table III - SSafety aspects in Faculty of Sciences: 1978 vs. 2018,
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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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