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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
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Resumo: Este capítulo pretende analisar o modo como a imprensa portuguesa 

cobriu o incêndio do Chiado de 1988. O episódio que abalou Lisboa 

e o resto do país, tendo tido repercussões nos media internacionais, 

ocorreu precisamente no coração da capital, onde estavam sediados 

os principais jornais nacionais. Num período em que os media 

portugueses estavam a atravessar mudanças profundas, em parte 

decorrentes da então recente adesão à Comunidade Económica 

Europeia (Oliveira, 1992), num período em que ainda não tinha 

chegado ao país a internet ou os telemóveis e muito menos as redes 

sociais, tenta-se perceber, nesta análise, que narrativa ou narrativas 

foram construídas desse acontecimento. Para o efeito, selecionaram-

-se cinco jornais: dois diários de referência – o Diário de Notícias e 

o Diário de Lisboa –, um diário popular – o Correio da Manhã – e 

dois semanários – o Expresso e O Independente. 
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Abstract: This chapter looks at how the Portuguese press covered the Chiado fire 

of 1988. The episode that shook Lisbon and the rest of the country and 

even had repercussions in the international media, occurred in the very 

heart of the capital where the main national newspapers were based. At 

a time when the Portuguese media were undergoing considerable change 

as a result of the recent accession to the European Economic Community 

(Oliveira, 1992), in a period when the internet and mobile phones 

had not yet arrived, let alone social networks, this analysis attempts to 

perceive what narrative or narratives were constructed of this event. For 

this purpose, five newspapers were selected: two mainstream daily papers 

– Diário de Notícias and Diário de Lisboa – a popular one – Correio da 

Manhã - and two weekly newspapers – Expresso and O Independente.

Keywords: Narrative, press, event, catastrophe, the Chiado fire.

Bad news is (good) news

O incêndio do Chiado é considerado um dos dois grandes incêndios urba-

nos do século XX português, com dois mortos (um morador e um bombeiro), 

várias dezenas de feridos, duas dezenas de desalojados, 18 edifícios destruídos 

e dois mil desempregados, na sequência da destruição de armazéns, escritórios 

e comércio. Cito, para o efeito, o parecer de especialistas:

“Na base de dados do CRED figuram para o período que se iniciou em 

1900 apenas dois grandes desastres associados a incêndios, nomeadamente 

o incêndio da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (1975, 

com 10 mortos e 280 afetados) e o incêndio do Chiado em Lisboa (em 

1988, com 2 mortos, 2245 afetados e cerca de 250 milhões de dólares de 

prejuízo). O incêndio do Chiado acaba por marcar, inclusivamente, a 

legislação sobre incêndios urbanos no nosso país [...]” (Lopes e Cunha, 

2016: 287).
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Sem qualquer desmérito para com os peritos e muito menos menosprezo pelos 

números, parece-me, contudo, que estes dados não são suficientemente expressivos 

para explicar o impacto deste incêndio na nossa memória coletiva, a ponto de ter 

merecido figurar em alguns enredos ficcionais1. Ou, dito de outro modo, parece 

haver outras causas que expliquem por que motivo, passadas três décadas, este in-

cêndio ainda suscita a nossa atenção e o interesse da comunidade científica.

De facto, o incêndio do Chiado de 25 de agosto de 1988, mais do que um in-

cêndio urbano que expôs a vulnerabilidade de uma zona da capital, é um daqueles 

acontecimentos que marcam de forma indelével a nossa memória coletiva e cuja 

ressonância muito se deve ao modo como os media o captaram, o construíram e o 

repercutiram. Dificilmente o esqueceremos e, regra geral, recordamos com bastante 

nitidez o momento em que tivemos conhecimento da notícia, pese embora o tempo 

transcorrido. Lembramo-nos com relativa precisão de onde e com quem estávamos 

e do que fazíamos. Guardamos essencialmente a memória das emoções, de algumas 

imagens marcantes vistas pela TV e de alguns dados relevantes – número de vítimas, 

de edifícios destruídos, de desalojados, por exemplo. E fazemo-lo, não porque o 

tenhamos experienciado ou dele sofrido consequências diretas, mas porque jorna-

listas, repórteres e fotógrafos cobriram o acontecimento, construindo narrativas que 

nos permitiram vivê-lo, compreendê-lo e guardá-lo na memória. Acresce à cober-

tura mediática do incêndio o facto de o Chiado ocupar um lugar especial no nosso 

imaginário, com história, carisma e valor simbólico, para o que muito contribuíram 

também os sucessivos escritores que o imortalizaram nas suas ficções. O Chiado e 

o Bairro Alto são, na verdade, espaços com “personalidade” e direito a “certidão de 

idade”, para usar as felizes metáforas de Paulo Martins (Martins, 2018).

Uma pesquisa rápida pela internet é suficiente para se perceber que o incêndio 

do Chiado tem sido recordado nas suas sucessivas efemérides – tal como esta que 

agora se assinalou dos 30 anos – pois, todos os anos, os órgãos de comunicação 

social fazem questão de relembrar o fatídico dia em que metonimicamente ‘Lisboa 

ardeu’, dedicando-lhe reportagens e espaços de diversos formatos em programas de 

1 Cito, a este respeito, dois exemplos: o romance Incêndio no Chiado do francês François 
Vallejo, de 2010; e Um Jardim sem limites de Lídia Jorge, publicado em 1998.
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informação e de entretenimento. Este ritual de rememoração2 significa também que 

a ‘tragédia do Chiado’ marcou, não apenas o povo de Lisboa ou o país, mas também 

a própria comunidade dos jornalistas portugueses, especialmente os da capital.

Em 2013, quando da comemoração dos 25 anos do incêndio do Chiado, alguns jor-

nalistas comentaram o forte impacto que a cobertura deste episódio teve nas suas carreiras 

e no modo como passaram a encarar a profissão: “O acontecimento em si foi definidor da 

minha própria postura, não tenho dúvida nenhuma. Colocaria o [Mário Crespo] antes e depois 

do incêndio do Chiado”3, comentou o então repórter da RTP, explicando as condições da 

cobertura em direto pelo canal público de televisão, único existente à época. Nesse mesmo 

ano, um quarto de século volvido sobre o acontecimento, quatro fotojornalistas, que vive-

ram e captaram com as suas lentes diversas cenas do incêndio, publicaram em livro uma 

reportagem fotográfica, prefaciada por António Valdemar:

“As imagens selecionadas e publicadas neste livro, da autoria de Rui 

Ochôa, Alfredo Cunha, Fernando Ricardo e José Carlos Pratas, obtidas 

muitas vezes em situações de alto risco, constituem a grande reportagem da 

tragédia de 25 de agosto de 1988. Documentam a amplitude do incêndio 

e as horas de inquietação que se viveram. Todavia, além do registo factual, 

também evidenciam quatro notáveis fotógrafos, com modos distintos de 

olhar e de sentir a realidade” (Valdemar apud Ochôa, 2013: 4).

Eloquente é também o testemunho de Paulo Martins, então jornalista de A 

Capital, sobre o acontecimento. No prefácio à sua recente obra O Bairro dos Jornais, 

recorda o incêndio do Chiado como um daqueles acontecimentos que convocam 

sentimentos de pertença e de solidariedade:

“E havia acontecimentos que nos irmanavam. Sempre recordo o dia 

de 1988 em que o Chiado foi pasto das chamas. Publicadas duas edições, 

2 Sobre o papel e a importância das comemorações rituais no jornalismo, veja-se Nobre-
-Correia, 2018: 240-241.

3 In: “Como os jornalistas viveram o incêndio do Chiado” http://www.meiosepublicidade.
pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/ (consultado em 6 de julho de 2018).

http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/
http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/
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encontrámos finalmente tempo para ir matar a fome. Generosamente, o 

restaurante fronteiro (Cocheira) fornece-nos almoço às quatro da tarde. 

Chegou outro faminto: Piteira Santos, ao tempo diretor-adjunto do 

Diário de Lisboa. A dona da casa quis saber pormenores sobre a tragédia. 

Contámos-lhe o que sabíamos, e a senhora rompeu num pranto. As lágri-

mas assomaram facilmente a outros olhos. E Piteira levantou-se da mesa 

onde estava e veio abraçar-se ao grupo. O acontecimento era muito mais 

importante do que qualquer possível rivalidade” (Martins, 2018: 18).

Tanto assim é que o News Museum4, no seu website, ‘arruma’ este tipo de aconteci-

mentos sob uma mesma categoria, a das “Bad News”, apresentando-os como episódios:

“que ninguém quer que aconteçam e que os jornalistas adoram no-

ticiar. Do naufrágio do Titanic ao acidente ferroviário de Alcafache, 

passando pelo “Nine Eleven”, incêndio do Chiado, mortes de Kennedy 

e Sá Carneiro. Os bastidores da cobertura mediática destas tragédias5”.

4 A autora deste capítulo agradece ao News Museum a cedência de material sobre a cobertura 
noticiosa do incêndio do Chiado.

5 In: http://www.newsmuseum.pt/pt/bad-news/tragedias-que-perduram-nas-nossas-memorias 
(consultado em 29 de junho de 2018).

fig. 1 ‑ Printscreen site do NewsMuseum
Fig. 1 - Printscreen NewsMuseum’s webpage.

http://www.newsmuseum.pt/pt/bad-news/tragedias-que-perduram-nas-nossas-memorias
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Estas palavras, inscritas na página web do museu, ecoam um tema que é explo-

rado pelos media, sobretudo desde a modernidade: a catástrofe, seja ela natural ou 

provocada, é o “ponto supremo do informativo – o absolutamente imprevisto, o sublime-

mente horrível, o racionalmente injustificável” (Serra, 2006: 4). E vêm ao encontro de 

alguns princípios que desenvolveremos: i) que todos os acontecimentos traumáticos, 

de natureza coletiva – que geralmente merecem por parte da comunicação social o 

epíteto de tragédias ou catástrofes – têm um potencial diegético considerável, ou seja, 

possuem características propícias à construção de histórias envolventes e marcantes; ii) 

que é precisamente esse potencial que os torna atrativos ao olhar dos jornalistas, que 

procuram tornar legíveis realidades complexas, caóticas e de difícil apreensão; iii) que 

o modo como chegam ao público é produto de uma construção e de uma mediação a 

cujos bastidores esse mesmo público, em geral, não tem acesso.

Estas três constatações remetem para problemáticas há muito estudadas por aca-

démicos e investigadores e mesmo debatidas entre os profissionais do jornalismo e 

dos media: o conceito de acontecimento jornalístico, a sempre problemática conce-

ção narrativa da notícia, os critérios de seleção e construção da informação, o valor 

da objetividade como matriz da prática profissional.

O que se propõe neste capítulo é precisamente compreender o modo como o 

incêndio que, na madrugada de 25 de agosto de 1988, destruiu o Chiado e parte 

da Baixa Pombalina no centro de Lisboa, foi registado pela imprensa da altura. Que 

histórias foram contadas? Qual o papel dos jornalistas na construção do aconteci-

mento? Que impacto teve esse acontecimento mediatizado na forma como leitores, 

ouvintes e espectadores o preservaram na memória?

O potencial diegético de uma catástrofe e o acontecimento jornalístico

Para respondermos a estas perguntas, importa entender que a análise de co-

berturas noticiosas requer o domínio e a compreensão das práticas profissionais, 

dos critérios que presidem à seleção de notícias, dos valores e procedimentos que 

comandam a mediação da realidade por parte dos media de informação. Por outras 

palavras, para compreender o conteúdo e a forma da história do incêndio do Chiado 
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que até nós chegou pela imprensa da época, é preciso espreitar os tais bastidores da 

cobertura mediática.

A análise que aqui se apresenta enquadra-se na linha das teorias da comunica-

ção que estudam os media numa perspetiva institucional e empresarial, procurando 

compreender de que forma o jornalismo seleciona a informação que veicula, como 

a agenda, de que modo a produz e a que rotinas obedece (Cunha, 2012: 41).

Parte-se de uma perspetiva construtivista, tal como a defendeu Gaye Tuchman 

já no fim da década de 70, segundo a qual as notícias são produtos textuais e discur-

sivos que resultam de uma construção profissional que os jornalistas fazem a partir 

da realidade, não devendo ser confundidas com a própria realidade:

“[...] as notícias não espelham a sociedade. Ajudam a constituí-la 

como um fenómeno social partilhado, dado que no processo de descrição 

de um acontecimento, as notícias definem e moldam esse acontecimento 

[...]” (Tuchman, 2001: 92)

Esta abordagem interpretativa não põe em causa a factualidade ou a ‘verdade’ 

das notícias que nos dão a conhecer o que se passa ‘lá fora’. Pelo contrário, trata-se 

de questionar uma visão ingénua e simplista que vê no jornalista um puro media-

dor, capaz de refletir o mundo e a realidade6. Além de que, entender a cobertura 

noticiosa como uma construção equivale a reconhecer que a ‘realidade’ que nos 

chega pelas páginas dos jornais, pelas rádios ou televisões é apenas uma parte do 

que sucede no mundo, muito mais vasto, caótico e plural. As notícias e reportagens 

que lemos e a que assistimos são histórias que organizam e dão legibilidade ao real, 

e que têm uma determinada forma – ditada por normas e preceitos profissionais – e 

um conteúdo alicerçado em factos:

6 Para Bird e Dardenne, muitos jornalistas continuam a olhar com desconfiança para a dis-
cussão em torno de notícias e histórias (Bird e Dardenne, 1993: 263); Nelson Traquina entende 
também que “segundo a ideologia jornalística, o jornalista relata, capta, reproduz ou retransmite o 
acontecimento [...] é um espelho que reflete a realidade” (Traquina, 2002: 171-172); e Helen Fulton 
chama a atenção para a resistência que alguns jornalistas evidenciam em aceitar a matriz narrativa 
das notícias, argumentando com uma visão dicotómica que opõe hard e soft news, informação e 
estória, notícias e interesse humano (Fulton, 2005).
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“As notícias [...] têm uma relação com o ‘mundo real’, não só no 

conteúdo, mas na forma; isto é, no modo como o mundo é incorporado 

em convenções narrativas inquestionáveis e despercebidas, sendo então 

transfigurado [...]” (Schudson, 1993: 279).

Não se trata de entender a notícia como uma ficção, fruto de invenção ou, 

pior ainda, manipulação do jornalista. “Dizer que uma notícia é uma ‘estória’ não é 

de modo nenhum rebaixar a notícia, nem acusá-la de ser fictícia”, adverte Tuchman 

(1993: 262), é antes o reconhecimento de que a notícia é produto de um conjunto 

de convenções, que permitem a construção de narrativas, que têm relação com o 

mundo real porque o tornam compreensível.

Assim, há algumas perguntas que merecem resposta: o que significa aconteci-

mento para um jornalista? Que valores presidem à criteriosa seleção da realidade, 

que leva a que uns temas sejam noticiados e outros obliterados? Que relação existe 

entre a realidade factual e aquela que os leitores recebem nas páginas dos jornais?

Adriano Duarte Rodrigues é um dos autores que trabalhou o processo de pro-

dução noticiosa sob a perspetiva da construção do acontecimento. Para ele, o acon-

tecimento é, no discurso noticioso, o referente de que se fala, “uma espécie de ponto 

zero da significação”, que é enquadrado e regulado por um discurso, por sua vez 

caucionado pelos valores da credibilidade, da sinceridade do jornalista, da clareza e 

da correção (Rodrigues, 1993: 27-33).

A perspetiva evenemencial tem encontrado eco assinalável em estudos mais recentes, 

sobretudo por parte da Linguística – especialmente estudos sobre o discurso – e dos 

Estudos Narrativos. Referimo-nos especialmente aos trabalhos de Patrick Charaudeau 

(1997 e 2011), de Arnaud Mercier (2006) e de Jocelyne Arquembourg (2011), sobre 

acontecimento mediático, e aos de Helen Fulton sobre narrativa e media (Fulton, 2005).

Seguindo a perspetiva hermenêutica narrativa de Paul Ricoeur, desenvolvida na 

afamada obra Temps et Récit7, P. Charaudeau entende que os fenómenos do mundo 

7 A teoria criada por P. Ricoeur no início da década de 80 tem sido seguida e trabalhada por 
inúmeros autores dedicados ao estudo das narrativas que circulam e constroem o espaço público. 
Especialmente a sua “tripla mimese”, particularmente fértil para a abordagem de P. Charaudeau 
que aqui se descreve.
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só ganham significação a partir do momento em que são textualizados, ou seja, 

sistematizados e estruturados pela linguagem. Só depois da chamada mise en récit, 

é que esses factos se tornam acontecimentos, prontos a ser lidos e interpretados 

pelo público, por sua vez responsável por uma reestruturação das significações, em 

função das suas competências de inteligibilidade (Charaudeau, 1997: 101-115). 

Por seu lado, Jocelyne Arquembourg mostra como se construiu o primeiro acon-

tecimento mediático da modernidade, o terramoto de 1755 em Lisboa, e como as 

modalidades de construção desse acontecimento tiveram influência nos sistemas 

interpretativos da época, fazendo emergir duas visões antagónicas do mundo: a das 

crenças religiosas e a visão newtoniana da natureza (Arquembourg, 2011). A mes-

ma perceção encontramos numa reflexão de Claude Sales, jornalista francês que, 

quando convidado a refletir sobre o conceito de acontecimento jornalístico, afirma:

“O facto em bruto, não contextualizado, é insignificante [...] o sen-

tido da ocorrência apenas é construído através da “mise en perspective” e 

da sua relação com outros factos passados e futuros” (Sales, 1992: 156).8

O mesmo é dizer que aquilo a que hoje chamamos de incêndio do Chiado, ocor-

rido na madrugada de 25 de agosto de 1988, é acima de tudo o resultado de várias 

histórias contadas por jornalistas e repórteres de imagem, publicadas nos jornais e 

emitidas pelas rádios e pela televisão. Na base desta narrativa esteve, naturalmente, 

um conjunto de factos e ocorrências concretos, que apenas uma pequena parte dos 

portugueses pôde testemunhar e viver, e que teve as consequências que se conhecem, 

quer em termos patrimoniais, quer em termos sociais. No entanto, o que hoje sabe-

mos desse acontecimento é sobretudo produto precisamente da cobertura feita pelos 

órgãos de comunicação social na época. Só ela permitiu que pessoas de todo o mundo, 

distanciadas, portanto, do local dos acontecimentos, tivessem conhecimento do que 

sucedera nessa madrugada e conseguissem compreender o seu alcance.

Estamos perante, portanto, uma das finalidades do discurso dos media: “organizar 

a experiência do aleatório e conferir-lhe racionalidade” (Rodrigues, 1993: 33), transfor-

8 Tradução nossa.
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mar “o caos em coerência, a desordem em ordem” (Sales, 1992: 160), ou seja, veicular 

histórias que, para além de informarem e explicarem, se constituem como um sistema 

simbólico que oferece “tranquilidade e familiaridade em experiências comunitárias par-

tilhadas” (Bird e Dardenne, 1993: 266). Como conclui J. Arquembourg,

“Os acontecimentos públicos e mediáticos não são o espelho nem a 

distorção de uma realidade independente. Pelo contrário, eles participam 

no processo coletivo de compreensão e interpretação do mundo que reflete 

normas e valores coletivos” (Arquembourg, 2011: 12).

Nesta ótica, as notícias cumprem a matriz original do narrativo9, no sentido em 

que permitem a construção do conhecimento: dão a ler o mundo, ressignificam-no, 

ao transformarem factos em bruto em acontecimentos com significação. Helen Fulton 

(2005) defende precisamente que a narratividade é propriedade inerente às notícias, ex-

plicitando que a produção noticiosa, partindo da ‘realidade’, a submete a procedimentos 

de seleção, organização, composição e explicação. Estes procedimentos, que integram 

o chamado newsmaking, regem-se por um conjunto de critérios e de procedimentos 

profissionais: desde o uso de fontes às determinantes socioeconómicas das empresas de 

comunicação social, passando pelo gate-keeping10 ou pelos valores-notícia.

Ora, estes critérios e procedimentos são fundamentais para se compreender por 

que motivo uma determinada ocorrência, como o incêndio de que aqui se fala, me-

receu grande atenção dos media nacionais. Não haverá dúvidas de que os aconteci-

mentos ocorridos no mundo são em número muito superior àqueles que aparecem 

nas páginas dos jornais. O que é transformado em notícia é uma parte da realidade, 

previamente selecionada pelos jornalistas, em função do seu potencial de noticiabi-

lidade. Embora o conjunto de valores-notícia seja variável em função das épocas e 

dos autores11 que os sistematizam, o certo é que, conforme demonstra Nelson Tra-

9 Faz-se aqui referência à etimologia da palavra narrativa. Segundo o Houaiss, o verbo narrar 
tem origem no verbo latino narro ‘contar, expor narrando, narrar, dar a saber’, por sua vez derivado 
do adjetivo gnārus ‘que conhece, que sabe’ (Dicionário Houaiss apud Ciberdúvidas). 

10 Termo que refere o processo pelo qual cada meio de comunicação seleciona determinados 
factos da realidade social, transformando-os em notícias.

11 Refiram-se, entre outras, as propostas de Galtung e Ruge (1965), de Mauro Wolf (1987), 
de Mitchell Stephens (1988) e de Nelson Traquina (2002).
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quina, estes “óculos para ver o mundo”, que tanto intervêm no processo de seleção, 

quanto no de construção (Wolf, 1987), são bem mais constantes e duradouros do 

que pode parecer à primeira vista: “o insólito, o extraordinário, o catastrófico, a guerra, 

a violência, a morte, a celebridade” (Traquina, 2002: 203).

Independentemente das oscilações conceptuais, parecem existir alguns denomi-

nadores comuns a todas as abordagens, entre eles a constatação de que, entre os fac-

tos em bruto e o acontecimento jornalístico, existe uma relação que passa pela arti-

culação entre propriedades intrínsecas aos fenómenos e as grelhas profissionais pelas 

quais o jornalista seleciona e interpreta a realidade. Para Arnaud Mercier (2006), há 

três critérios que ditam a apreensão dos fenómenos por parte dos media noticiosos: 

critérios de intensidade emocional, a possibilidade de ir a terreno e aceder ao palco 

dos acontecimentos e, não menos importante, o nível de concorrência com outros 

factos. Esta sistematização é similar à adotada por Charaudeau (2011), para quem 

os princípios jornalísticos de seleção dos factos são: a atualidade, a proximidade e a 

importância12. Um fenómeno é tanto mais noticiável quanto maior número destes 

valores possuir (Traquina, 2002: 182).

O incêndio do Chiado é um daqueles eventos de elevado grau de noticiabilidade, 

precisamente porque possui um elevado número de valores-notícia que respondem 

às grelhas de leitura dos jornalistas. Trata-se de uma verdadeira rutura com a rotina 

que instaura uma “transgressão em relação à quotidianidade” (Nobre-Correia, 1988: 

179), possuindo um potencial narrativo bastante elevado. Além do mais, responde 

aos valores de atualidade, de proximidade e de relevância, conforme descritos por 

Charaudeau. Trata-se de um facto inesperado – um ‘acidente de causa desconhecida’ 

–  com dimensão dramática, capaz de responder ao que o autor francês considera 

serem “os dramas do destino humano” (Charaudeau, 2011: 115): o insólito, capaz 

de desafiar a norma; a grandeza; o incrível; o acaso; o trágico; o horror. Veremos 

na análise que se segue como a “mise en récit” do incêndio do Chiado responde a 

cada uma destas categorias e que é delas que se alimenta como narrativa que tem 

atravessado os anos e se tem revivificado em cada efeméride.

12 Recorreu-se aqui a uma simplificação da teoria de Charaudeau, bem mais complexa e 
aprofundada (Charaudeau, 2011: 108- 117).
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Os media portugueses na década de 80

Entendendo por cobertura jornalística “a forma como se reporta um acontecimen-

to, fenómeno ou facto e como este é apresentado como notícia” (Cunha, 2012: 61), há 

que reconhecer que esta está intimamente ligada a aspetos extratextuais, como os 

contextos político e social do país, a cultura profissional e empresarial, o desenvol-

vimento dos dispositivos de mediação, etc13. Parece, portanto, importante ter em 

consideração a moldura mediática dos anos 80, para se poder compreender o modo 

como foram construídas e reportadas as notícias sobre o incêndio do Chiado.

À época, a cena mediática portuguesa era bastante diferente do que é hoje, mas é 

precisamente no final da década de 80 que se inicia mais uma grande transformação 

do jornalismo nacional, sobretudo decorrente da adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia (1986)14. Alguns autores consideram este o período da “gran-

de viragem do jornalismo” nacional (Figueira, 2012: 51), delimitando mesmo uma 

fase marcante na história da comunicação social, a da “desestatização e reprivatização 

dos media” (Oliveira, 1992: 1001):

“O desenvolvimento de novas tecnologias e as políticas de liberalização 

dos mercados na Europa, na década de oitenta, orientaram progressiva-

mente o jornalismo para a mercantilização da informação jornalística” 

(Cunha, 2012: 61).

Em 1988, ainda não existiam canais de televisão privados, que haviam de surgir 

quatro anos depois com o aparecimento da SIC (1992), logo seguida da TVI; a tele-

visão a cores havia aparecido em 1980 e muitas casas ainda não a tinham. A agência 

13 Quando reflete sobre os critérios que presidem à seleção e apreensão da realidade pelos 
jornalistas, Nobre-Correia explica precisamente que eles são sempre “fruto da longa história da in-
formação dos nossos países, das condições culturais, sociais e políticas nas quais o jornalismo foi exercido, 
assim como do “espírito do tempo” de uma época” (Nobre-Correia, 2018: 28).

14 “A nova ordem económica [...] que o País vivia, em plena euforia com a entrada de fundos 
financeiros oriundos da, então, CEE, ia propiciar a emergência de um quadro diferente ao nível dos 
media [...]” (Figueira, 2012: 72). Sobre o impacto da integração europeia nos media nacionais, 
veja-se o estudo circunstanciado de José Paquete de Oliveira (1992).
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LUSA, na sequência da insolvência da ANOP, é criada no ano anterior ao incêndio 

do Chiado, em 1987. As rádios privadas davam os primeiros passos no sentido da sua 

legalização, possibilitadas pela aprovação da Lei da Rádio em 1987, acabando com 

o duopólio da Renascença (propriedade da Igreja) e da RDP (rádio estatal). Nesta 

década, como constata João Figueira, “contrariando o remanso da ação governativa, 

emergem no País alguns projetos jornalísticos que vão abalar as fundações antigas em que 

assentavam os pressupostos da prática da informação noticiosa”, de que a TSF (1988), O 

Independente (1988), o Público (1990) são os exemplos paradigmáticos.

Longe estava ainda o tempo da internet, dos telemóveis ou dos smartphones, das 

redes sociais, que, como se sabe, vieram alterar totalmente a forma de fazer jornalismo, 

a conceção de acontecimento e a facilidade e velocidade da circulação da informação.

Neste quadro, o incêndio do Chiado foi coberto por jornais, rádios e televisão. 

Sabe-se que o primeiro repórter a chegar ao local do incêndio foi Nuno Roby, da en-

tão recém-inaugurada rádio TSF15, que, alertado pelos gritos da população, acorreu 

ao local. Às 5h27 minutos da manhã, fazia a primeira emissão em direto:

“As chamas saem dos Armazéns Grandella. São altas, altíssimas. 

Sobem Rua do Carmo acima, atravessam mesmo esta rua. Os telhados 

são bocas de fogo, os bombeiros já cá estão mas acho que vão ser preci-

sos bastante mais. Isto está um verdadeiro braseiro. É o Grandella, é o 

Chiado, é toda a Rua do Carmo em perigo. Mais uma explosão. Não é 

a primeira: houve várias desde que aqui estou. Isto é assustador” (Roby 

apud Vilela, 2016: 216).

Pelas 8 horas da manhã, já dezenas de jornalistas e repórteres de imagem se con-

centravam no Chiado16: na RTP, destacam-se as reportagens e diretos de Manolo 

Bello e Guilherme Lima, sob coordenação de Mário Crespo. Aliás, o incêndio do 

Chiado foi o primeiro direto de uma catástrofe feito pela televisão pública:

15 A TSF foi fundada em 1988, tendo a sua primeira emissão regular em fevereiro.
16 Testemunho do então jornalista da RTP, Manolo Bello, quando da comemoração do 29.º 

aniversário sobre o incêndio do Chiado, no programa Agora nós: http://media.rtp.pt/agoranos/
artigos/grande-incendio-no-chiado-aconteceu-ha-29-anos
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“Havia um carro de feixes hertzianos que estava a ser experimentado 

e tinha sido comprado originalmente para o futebol. A RTP não tinha 

tradição de cobertura em direto. Eram relativamente mal vistos, conside-

ravam [os diretos] dispendiosos, despesistas e excêntricos”, contou à Lusa 

Mário Crespo, que trabalhava na televisão pública17.

Os principais jornais sediados na capital tinham as suas redações precisamente 

no Bairro Alto, muito perto, portanto, do acontecimento18. 

 Neste trabalho, optou-se por restringir a análise à imprensa19 e escolheram-se 

cinco títulos nacionais20 para objeto de estudo: dois diários de referência – o Diário 

de Lisboa (DL) e o Diário de Notícias (DN); um popular – o Correio da Manhã 

(CM); e dois semanários – o Expresso e O Independente. A leitura destes jornais 

permite ter uma perceção ampla do modo como a imprensa construiu a narrativa 

do incêndio do Chiado: são títulos que cobrem a imprensa diária (vespertina e ma-

tutina), a semanal, a de referência e a popular.

O DL foi um dos vespertinos mais relevantes do século XX português: fundado 

em 1921, por iniciativa de António Vieira Pinto, banqueiro e sócio do Pinto & Sot-

tomayor, era dirigido, em 1988, por Ruella Ramos e, tal como os mais importantes 

jornais lisboetas, tinha sede no coração do Bairro Alto, na Rua Luz Soriano (Lemos, 

17 http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/
18 Num estudo recente, Paulo Martins mostra que “mais de 80% dos diários lisboetas do século 

XX – 173 dos 211 identificados por Mário Matos e Lemos em 2006 – passaram pelo Bairro Alto (ou 
pelo Chiado, incluído nestas contas pela proximidade geográfica e porque as redações de alguns títulos 
«saltitaram» de uma zona para outra)” (Martins, 2018: 19).

19 Esta opção prende-se essencialmente com duas ordens de razões: por um lado, o facto de, 
e citando Paquete de Oliveira, “num certo subconsciente político, durante muito tempo, a imprensa 
/ comunicação social [ser] a escrita, talvez porque a escrita permanece e a outra, a das antenas, voa” 
(Oliveira, 1992: 1001); por outro lado, considerando que, à época, quer a rádio quer a televisão 
estavam confinadas a duopólios e monopólio, respetivamente, a análise seria talvez menos desafiante.

20 A autora deste capítulo deve um agradecimento ao Doutor Augusto Luís Costa Dias, que 
teve a amabilidade de colher o corpus na Biblioteca Nacional, e ao Doutor José Augusto Bernardes, 
Diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. O Diário de Lisboa é disponibilizado 
em formato digital na página da Fundação Mário Soares: “O Diário de Lisboa, que se publicou 
entre 1921 e 1990, foi, sem dúvida, um dos jornais de referência do Século XX português. A Funda-
ção Mário Soares recebeu da Família Ruella Ramos a coleção desse jornal, tendo decidido proceder 
à sua digitalização integral, de modo a poder colocá-la à consulta pública em suporte eletrónico” 
(http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/ consultado a 30 de junho de 2018).

http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/
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2006: 256-260). Em 1988 era um jornal de referência, que acabaria por não resistir 

às dificuldades económicas, vindo a cair dois anos depois, em 1990:

“[...] em 18 de dezembro desse ano o Dr. Mário Mesquita – que 

já fora diretor do Diário de Notícias – tomou a direção, com Diana 

Andringa como subdiretora, e iniciou uma tentativa de renovação do 

jornal. [...] que não surtiu os efeitos desejados: as dificuldades económicas 

que o jornal enfrentava há tempo [...] e a alteração dos hábitos sociais e 

de lazer dos lisboetas ditaram a morte do jornal” (Lemos, 2006: 259).

A história do DN confunde-se com a história portuguesa da contemporanei-

dade: fundado em 1865 por Eduardo Coelho, o DN é um diário nacional de re-

ferência que sempre soube acompanhar as mudanças sociopolíticas e tecnológicas, 

readaptando-se às circunstâncias. A década de oitenta não é exceção e, a partir de 

1984, sob direção de Mário Mesquita, o jornal conhece aquilo a que João Figueira 

chama “uma efetiva revolução” (Figueira, 2012: 71): muda o seu formato, cria su-

plementos diversos e caminha para um processo de reprivatização, consubstanciada 

em 1991.

O CM, fundado em 1979, é “o melhor e mais sustentado projeto de imprensa 

popular em Portugal” (Figueira, 2012: 80), tendo marcado um novo estilo de 

fazer jornalismo – aposta nas fotografias, na contração dos textos, no tratamento 

de temas apelativos, na introdução de um suplemento dominical a cores – que 

rapidamente conquistou um público fiel, conseguindo a proeza de chegar aos 100 

mil exemplares de tiragem em 1982. No número inaugural, Vítor Direito, um dos 

fundadores e Diretor do jornal até 1991, escreve: “o Correio da Manhã é um jornal 

privado. No contexto atual, esta afirmação define por si só um sem-número de carac-

terísticas que o público se habituou já a identificar” (Direito apud Lemos, 2006: 

186). Longe ainda da tabloidização do jornalismo britânico, o CM conseguiu 

afirmar-se no mercado e no espaço público como uma publicação com objetivos 

e critérios bem definidos, que relegava os temas políticos para um plano secun-

dário, valorizava a proximidade e fazia do cidadão “o ator principal das notícias” 

(Figueira, 2012: 83; Lemos, 2006: 186).



154

O Expresso, fundado em 1973, teve como primeiro diretor Francisco Pinto Bal-

semão e como subdiretor Marcelo Rebelo de Sousa. Trata-se de um jornal semaná-

rio, com saída aos sábados, que se impõe no panorama mediático nacional como 

voz alternativa e como contrapoder, primeiro ao regime de Marcelo Caetano, de-

pois ao “vanguardismo de esquerda” (Figueira, 2012: 20). Segundo testemunho dos 

seus fundadores, foi um projeto jornalístico (e, acrescente-se, político) que procura-

va seguir um modelo de jornalismo opinativo e de qualidade, inspirado nos grandes 

jornais ingleses de domingo, como o Sunday Times ou o Observer21:

“Marcado, sobretudo, pela interpretação da atualidade e menos pe-

las preocupações de ordem noticiosa, o semanário praticava o seu papel 

de ator político como a generalidade da restante imprensa” (Figueira, 

2012: 21).

O Independente nasce precisamente em maio de 1988 e é dirigido por Miguel 

Esteves Cardoso e Paulo Portas. Trata-se de um jornal semanário, com saída às 

sextas-feiras, que acaba por se extinguir em 2006. Foi um jornal inovador, quer no 

grafismo, quer no modo de fazer jornalismo, ousado e irreverente22:

“Um jornal que marcou uma geração, agitou o país e coloriu o jorna-

lismo cinzento que se fazia por cá. Um jornal que desarrumou certezas, 

desempoeirou formatos, libertou palavras, espicaçou ideias, provocou de-

bates. Um jornal que desassossegou a política, fez tiro ao alvo a ministros 

e partiu os dentes ao poder. Um jornal que foi amado e odiado” (Costa 

& Valente, 2015: 17).

21 Cf. documentário de Reinaldo Serrano, emitido em 2013, quando da celebração dos 40 
anos do Expresso: http://expresso.sapo.pt/site_expresso_40_anos/expresso-40-anos-portugal-era-
-um-pais-cor-de-cinza=f777971#gs.G1wf_mI (consultado a 7 de julho de 2018).

22 Veja-se a descrição que João Figueira faz de O Independente, sublinhando a irreverência 
política do jornal: “Esta irreverência num país cinzento acabado de entrar na primeira maioria 
absoluta do PSD e de Cavaco Silva e onde a maioria dos jovens não lia jornais [...] propicia uma 
abordagem diferente da atualidade e oferece uma perspetiva nova e revigorante da imprensa feita em 
Portugal” (Figueira, 2012: 58).
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No livro de onde estas palavras foram retiradas, que pretendeu assinalar os 25 

anos de O Independente, refere-se precisamente a cobertura do incêndio do Chiado 

como uma data a assinalar na história do jornal, por coincidir com a edição mais 

vendida desde o seu aparecimento.

Os jornais analisados neste trabalho tinham sedes de redação no Chiado ou no 

perímetro envolvente: O Diário de Lisboa ficava na Rua Luz Soriano, no Bairro 

Alto; o Expresso e o Diário de Notícias situavam-se a um quarto de hora a pé do 

Chiado; o Correio da Manhã tinha a administração e a redação na Rua Ruben A. 

Leitão, a um quarto de hora do local da tragédia; O Independente ficava um pouco 

mais distante, na Rua Ator Taborda, a cerca de 40 minutos a pé do Chiado.

Num tempo em que a informação não circulava com a facilidade e a velocidade 

dos nossos dias, em que não havia nem telemóveis, nem internet, a proximidade das 

redações ao local do sinistro é um dado a ter em conta quando se pretende analisar 

a cobertura jornalística do acontecimento. Se ouvirmos testemunhos de jornalistas 

da época, percebemos que este é um aspeto que todos abordam, não sem uma certa 

dose de saudosismo: o modo como conseguiam fazer chegar as notícias às redações, 

sem telemóveis, sem internet, contando muitas vezes com a colaboração de cidadãos 

ou correndo em vai-e-vem entre o local do sinistro e as redações.

A narrativa do incêndio do Chiado nos jornais

Nestes cinco jornais, cingimos o corpus de análise a matérias publicadas durante 

a semana após o acontecimento, ou seja, entre 25 e 31 de agosto de 1988, exceção 

feita aos semanários O Independente e Expresso, que, pela sua periodicidade, merece-

ram a inclusão das edições de 2 e 3 de setembro, respetivamente.

Como se pode ler na Tabela I, no total, contabilizam-se 211 páginas dedicadas 

ao incêndio do Chiado, ao longo dos 10 dias subsequentes, sendo que o tema foi 

quase sempre assunto de primeira página, na maioria das vezes manchete. Contam-

-se 21 primeiras páginas, a que acrescem as capas da Revista do Expresso de dia 26 

de agosto e do “Correio de Domingo”, suplemento do Correio da Manhã de 28 de 

agosto.
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23

O Diário de Lisboa e o Diário de Notícias tiveram mesmo duas edições a 25 

de agosto que esgotaram. Pode ler-se na última página do DN do dia seguinte ao 

acontecimento a seguinte notícia:

“O êxito de uma 2.ª edição

Ao fim da manhã outro DN nas bancas

O Diário de Notícias, na linha da tradição que o prestigia e respon-

sabiliza, distribuiu ontem pela Grande Lisboa e sua periferia, e outras 

zonas do País, uma 2.ª edição com a reportagem do gigantesco incêndio 

que destruiu o Chiado [...] Essa 2.ª edição foi avidamente procurada 

nas bancas e esgotou-se em pouco tempo”(DN, N.º43622, 26/08/1988).

23 Não tivemos acesso à edição especial (a segunda) do DN de 25 de agosto, que não existe 
nem na Biblioteca Nacional, nem na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

data número de páginas

dL dn cm exp. ind. totAis

25 de agosto 25 *
23 25

26 de agosto 12 13 16 25 66

27 de agosto 6 12 12 8 38

28 de agosto S/E 8 2 10

29 de agosto 6 2 8 16

30 de agosto 4 4 5 13

31 de agosto 6 4 10

2 de setembro 15 15

3 de setembro 18 18

totAis 59 43 43 26 40 211

tabela i ‑ Número de páginas dedicadas ao incêndio do Chiado.
Table I - Number of pages reporting the Chiado fire.

Nota: O total indica o número de páginas que cada jornal dedica ao acontecimento.
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O Independente, semanário então muito recente, fez pela primeira vez uma pri-

meira página a cores (Costa & Valente, 2015: 36), que se destaca pela força da 

imagem e pela sobriedade das palavras: uma fotografia de um dos edifícios em la-

baredas, um bombeiro sozinho diante das chamas e a palavra ADEUS (vide fig. 2). 

Trata-se de uma capa de enorme atualidade e cuja composição semiótica é bastante 

bem conseguida.

fig. 2 ‑ 1.ª página de O Independente de dia 26 de agosto de 1988.
Fig. 2 - 1st page of O Independente, 26 August 1988
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Abundam as fotografias em todas as publicações e há, inclusive, reportagens 

exclusivamente fotográficas, como sucede com o suplemento dominical do CM 

e com algumas reportagens de Marina T. Dias do DL. A cor apenas está presente 

na primeira página de O Independente de 26 de agosto, bem como na Revista do 

Expresso e no “Correio de Domingo” do CM24. Um acontecimento tão cenográfico 

como este mereceu de facto grande cobertura visual: os repórteres de imagem e os 

fotojornalistas tiveram um papel preponderante na sua cobertura. Tanto assim é 

que, na edição de 27 de agosto, o CM publica uma curta notícia em homenagem 

aos seus fotógrafos:

“Reportagem fotográfica

Ao longo dos dois últimos dias, a equipa de repórteres fotográficos 

do Correio da Manhã desenvolveu um trabalho incansável, para dar 

aos leitores do jornal a melhor imagem dos trágicos acontecimentos do 

Chiado. Aqui ficam os nomes dos homens que, quer no ar, quer em terra, 

trouxeram até aos leitores a reportagem do acontecimento: [...]” (CM, 

n.º3415, 27/08/1988, p. 7).

De um ponto de vista exclusivamente quantitativo, contabilizam-se, ao longo 

das duas centenas de páginas dedicadas ao incêndio do Chiado, 273 peças, distri-

buídas por diversos géneros jornalísticos, com um claro predomínio da notícia e 

da reportagem, embora também se tenha publicado crónica25,  artigos de opinião 

e outros (entrevistas, cartas, revista de imprensa, cartoon, etc.), conforme ilustra a 

Tabela II.

Sendo objetivo deste trabalho a análise da cobertura noticiosa do incêndio, para 

que se consiga compreender que narrativa foi construída pelos jornais à época, cen-

tra-se a atenção precisamente nos dois grandes géneros narrativos do jornalismo: a 

notícia e a reportagem. Não ignorando o papel que outros tipos de texto tiveram na 

24 À época os jornais eram a preto e branco, exceção feita ao logo do CM.
25 Um dos autores a escrever uma crónica sobre o incêndio do Chiado foi José Saramago que 

publica no El País “Querida, maltratada Lisboa”, republicada pelo Expresso a 27 de agosto.
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composição dessa história, o predomínio de notícias e reportagens nos jornais em 

análise – géneros que representam um total de 78,3% - justifica esta opção. Aliás, 

comparativamente com o jornalismo de hoje em dia, é bastante claro o domínio da 

informação em detrimento da opinião.

Em todo o caso, para se ter ideia da mediatização do incêndio do Chiado é im-

portante reter o que se publica sob o género Revista de Imprensa, presente nos 

três diários analisados, que fazem questão de mostrar como a imprensa internacio-

nal26 cobriu o acontecimento: “Portugal na ‘primeira’ da imprensa mundial” (CM, 

26/08/88, p. 13); “Uma notícia importante na grande Imprensa europeia” (DN, 

27/08/88, p.9); “Jornais ingleses comentam futuro do Chiado” (DL, 27/08/88, p. 28). 

Em 2013, quando se assinalaram os 25 anos do incêndio do Chiado, a LUSA pu-

blicou a seguinte notícia, glosada em diversos jornais:

“No estrangeiro, o incêndio no Chiado foi notícia, nomeadamente 

no noticiário da TVE1, em Espanha, que abriu à tarde com imagens do 

fogo. Dezenas de jornalistas espanhóis e estrangeiros residentes em Madrid 

26 O potencial de noticiabilidade de acontecimentos deste tipo é bastante grande. As catástrofes 
– naturais ou não – sempre atraíram o olhar dos media. Numa leitura crítica bastante interessante 
da imprensa norte-americana do princípio do milénio, Jack Lule defende que muitas vezes o poder 
de atratividade mediática deste género de acontecimentos não é propriamente “natural”, nem pode 
ser atribuído exclusivamente a questões de natureza humana (Lule, 2001).

GÉneros JornALÍsticos dA coBerturA

not rep. crÓ. opin. ent. infoG com cArtA perf cArtoon puB reV. de
impr. tot

dn 41 10 4 5 2 0 0 1 0 2 0 1 66

dL 67 13 2 6 4 0 1 1 0 0 1 1 96

cm 34 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 48

eXp 9 10 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 32

indY 12 7 6 1 1 1 1 0 1 0 1 0 31

totAis 163 51 17 17 10 1 3 2 1 2 2 4 273

59,7% 18,6% 6,2% 6,2% 3,6% 0,3% 1% 0,7% 0,3% 0,7% 0,7% 1,46% 100

tabela ii ‑ Géneros jornalísticos da cobertura.
Table II - Journalistic Genres.
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voaram para Lisboa. A delegação da agência Lusa em Madrid funcionou 

todo o dia como centro de informação para os media espanhóis. As rá-

dios interromperam as emissões quando chegaram as primeiras notícias. 

A agência francesa AFP e a norte-americana AP também noticiaram o 

incêndio, bem como o The New York Times” (Lusa)27.

Assim, restringindo a nossa leitura aos textos de teor noticioso, contemplam-se 

214 unidades de análise28 que serão submetidas a uma análise mista, ou seja, análise 

de conteúdo29 e análise textual30. Relativamente à primeira, identificaram-se dois 

tipos de variáveis: i) de identificação e ii) de conteúdo. A variável de identificação 

permite construir um “bilhete de identidade” das peças em análise, descrevendo 

o nome do jornal onde foi publicada, a autoria, a fonte de informação, o espaço 

ocupado, o género a que pertence e ainda o tipo de linguagem utilizado (verbal, não 

verbal ou ambos). A variável de conteúdo permite captar o tema da peça e o modo 

como este foi trabalhado e construído: o tema principal, o tema secundário, a ação 

central, o ator/personagem principal, o local e o tempo. Pode dizer-se que estas vari-

áveis contemplam a resposta às cinco questões centrais da produção noticiosa, geral-

mente remetidas para o cabeçalho das peças (títulos(s) e lead), que correspondem, 

no fundo, às categorias narrativas centrais de ação, personagem, tempo e espaço.

Relativamente à análise textual, o método utilizado foi a análise narrativa. Tra-

ta-se de uma metodologia de matriz construtivista e interpretativa, que, embora 

baseando-se nos dados quantitativos da análise de conteúdo, não se presta a uma 

27 http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-
chiado/ (consultado em julho de 2018).

28 Por unidade de análise entende-se a “peça noticiosa ou segmento sobre um mesmo tema, as-
sunto ou acontecimento que [...] pode incluir qualquer combinação de conteúdos verbais e/ou visuais, 
bem como diferentes modalidades de mediatização, as quais são analisadas como parte integrante da 
mesma peça” (ERC, 2006: 3).

29 A análise de conteúdo é uma técnica de investigação “aplicável a todos os conteúdos dos 
meios de comunicação, que tem por finalidade a descrição sistemática e quantitativa do conteúdo 
manifesto” e “funda-se no levantamento de dados e privilegia o tratamento numérico das informações 
e dos fenómenos” (Cunha, 2012: 79-82).

30 As análises textuais, de natureza qualitativa, “tem por objetivo proceder à interpretação de 
informações, textos e documentos” (Cunha, 2012: 81).

http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/
http://www.meiosepublicidade.pt/2013/08/como-os-jornalistas-viveram-o-incendio-do-chiado/
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representação esquemática ou numérica. Assim, não sendo possível uma análise 

total das 214 unidades que compõem o corpus, opta-se por aplicar as variáveis da 

análise narrativa às manchetes.

Considerando as tendências genéricas dos resultados, pode afirmar-se que, no 

período compreendido entre 25 de agosto e 3 de setembro de 1988, a maior parte 

das 214 peças jornalísticas concentram-se nos três primeiros dias após o incêndio, 

com especial incidência nos jornais diários. 75% das notícias (123 peças) e 92% das 

reportagens (47 peças) publicam-se nos dias imediatos ao acontecimento, entre 25 

de agosto (quer o DL quer o DN têm edições especiais neste dia) e 27 de agosto, 

facto que se encaixa nos procedimentos de produção noticiosa, nomeadamente no 

respeito pelo valor atualidade. Também é de salientar que, nos diários, a relação 

entre o número de notícias e o de reportagens é muito mais distanciada do que nos 

dois jornais semanários (não sujeitos ao mesmo princípio de atualidade dos homó-

logos diários) (vide Tabela III).

notÍciA reportAGem

dn 41 10

dL 67 13

cm 34 11

eXp 9 10

ind 12 7

totAis 163 51

tabela iii ‑ Número de peças noticiosas dedicadas ao incêndio do Chiado.
Table III - Number of news items about the Chiado fire.

Relativamente à autoria das peças, os dados também não surpreendem. As no-

tícias não têm referência ao nome do jornalista que as escreveu, como era (e é) 

prática comum, ao contrário do que sucede com as reportagens, quase sempre iden-

tificadas, exceção feita às reportagens do Correio da Manhã que não são assinadas. 

Percebe-se pelo cotejo dos nomes (vide Tabela IV) que os jornais disponibilizaram 

muitos recursos para a cobertura do incêndio no terreno e que há alguns repórteres 

que seguiram o acontecimento desde o seu início.
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Também se constata que os repórteres de imagem, como já se disse, tiveram um 

papel relevante na construção noticiosa deste caso. Há algumas fotorreportagens 

que vivem exclusivamente da imagem e que captam a violência do incêndio: O 

Independente publica, no dia 27 de agosto, uma reportagem fotográfica de quatro 

páginas, inserida na secção “Primeira Linha”, intitulada “Todos os fogos, o fogo”, 

em que a única palavra que acompanha as diferentes fotos é ‘Inferno’, enquadrando 

dn dL eXp ind

25/08

José Cerejo
Júlio Rodrigues
Marina T. Dias 
Neves de Sousa

26/08

Moutinho Pereira Júlio Rodrigues
Marina T. Dias

Álvaro Rosendo
Daniel Blaufuks
Inês Gonçalves
Lurdes Ferreira
Pedro Pedroso
Pedro Rolo Duarte
Rui Cardoso
Vítor Ferreira Alves

27/08

António de Sousa
António Valdemar 
Elizabete França
Melo Lapa

Marina T. Dias Mário Robalo Joa-
quim Vieira
José M. Moroso
José Mendes
J. Q. M.

28/08 Graça Rosendo

29/08

30/08

31/08 Marina T. Dias

2/09
Alberto Nunes
António Braga
João Bugalho

3/09

José M. Fernandes
José M. Moroso
Nuno Ferreira
Paulo Camacho
Pedro Ferreira
Rui Ochôa

tabela iV ‑ Nomes de jornalistas que cobriram o incêndio do Chiado.
Table IV - Journalists who wrote about the Chiado fire.



163

desse modo o acontecimento, mesmo que com recurso a um cliché; o suplemento 

do CM “Correio de Domingo” de 28 de agosto é todo ele uma espécie de álbum fo-

tográfico da tragédia do Chiado, já que tem seis páginas de fotos a cores, legendadas 

e introduzidas por um curto texto cujo título é “Fogo ladrão arrasou os armazéns 

e lares da Baixa de Lisboa”; e a Revista do Expresso de 3 de setembro, dedica duas 

páginas às imagens do incêndio, sob o título “O fogo e as cinzas”, glosando o título 

de um conhecido livro de Manuel da Fonseca.

De facto, a mediatização deste acontecimento nos cinco jornais em análise deve 

muito, não apenas aos textos (leia-se textos verbais escritos), mas também e sobre-

tudo às imagens31. Rara é a notícia que não seja acompanhada de fotografias e são 

elas que fazem as manchetes dos primeiros dias. Na sua edição de 28 de agosto, o 

DN elege como foto da semana uma fotografia aérea da zona incendiada, captada 

por Álvaro Tavares a bordo de um helicóptero (DN, 28/08, p. 2).

Relativamente às fontes de informação, estas dizem respeito à pessoa, organização 

ou instituição mencionada, vista ou ouvida como fonte principal da peça jornalística. 

Dada a importância das fontes para o trabalho jornalístico (Santos, 2006), parece ser 

fundamental compreender que tipo de fontes foram as que forneceram matéria prima 

para ser trabalhada por estes cinco jornais. A Tabela V reapresenta as fontes na cober-

tura noticiosa do incêndio do Chiado e permite constatar que as fontes oficiais foram 

as privilegiadas: Câmara Municipal, Bombeiros, Autoridades e Governo (nomeada-

mente a Secretaria de Estado da Cultura). Uma leitura das peças também mostra que 

as grandes reportagens dedicadas ao combate ao incêndio e ao cenário de destruição 

não explicitam fontes porque decorrem da presença dos jornalistas no terreno, simul-

taneamente testemunhas e narradores.

Na cobertura do incêndio do Chiado feita pelos cinco jornais, existem alguns 

subtemas recorrentes aos quais foi dada atenção. Partindo do princípio de que o 

tema é comum a todas as peças – o incêndio propriamente dito – a ele foram agre-

gados diversos subtemas que podemos discriminar conforme descrito na Tabela VI.

31 A este respeito, e embora não nos alonguemos na análise de imagem, é interessante veri-
ficar que o romance Incêndio no Chiado, publicado em 2010, pelo francês François Vallejo, tem 
precisamente como personagem central um fotojornalista (Vallejo, 2010).
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fontes dL dn cm eXp ind totAis

Arquiteto Ribeiro Telles 1 1 2

Associação de Arquitetos de Portugal 1 1 2 1 5

Autoridades 4 6 4 1 3 18

Bombeiros 6 8 6 2 3 25

Câmara Municipal / Gabinete de Crise 12 9 6 1 3 31

Comerciantes / União das Associações de 
Comerciantes 4 4 8

EDP 1 1

EPAL 1 1 2

Federação de Sindicatos do Comércio 5 2 7

Governo / Secretarias de Estado 5 3 3 1 12

Hospital de S. José 1 1

Instituto Seguros de Portugal 2 1 2 5

IPPC 2 1 3

Misericórdia de Lisboa 3 3

Partidos Políticos 1 1

Populares 2 2

Seguradoras 3 1 1 3 8

tabela V ‑ Fontes de informação dominantes.
Table V - Dominant sources of information.

suBtemAs JornAis

dL dn cm eXp ind totAis %

Apoio às vítimas 9 10 3 1 1 24 11,2%

Causas do incêndio 5 3 1 2 0 11 5,1%

Combate ao fogo 4 5 6 6 7 28 13%

Prejuízos Humanos 7 8 2 3 4 24 11,2%

Prejuízos Materiais 4 9 3 1 2 20 9,3%

Prejuízos Patrimoniais 11 5 2 1 0 19 8,8%

Reações 18 10 8 2 1 39 18,2%

Reconstrução 13 2 5 2 1 23 10,7%

Outros 59 27,5

totAis 214 100%

tabela Vi ‑ Subtemas tratados nas peças em análise.
Table VI - Secondary news topics.
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O que estes números revelam é uma aparente preferência pelo tratamento no-

ticioso das reações ao incêndio (18,2%) – reações de partidos políticos, de res-

ponsáveis governamentais, de PR, de organizações internacionais e nacionais, etc. 

– imediatamente seguido pela narrativa do combate ao incêndio (13%), das suas 

consequências humanas, materiais e patrimoniais (11,2%; 9,3% e 8,8%) e da pro-

blemática da reconstrução (10,7%). Contudo, uma leitura mais fina destes núme-

ros e, sobretudo, o seu cruzamento com outras variáveis – como o número de pági-

nas da peça, o seu género e a sua dimensão – mostram que o combate ao incêndio 

e as suas consequências merecem narrativas mais extensas e detalhadas, geralmente 

de reportagem, enquanto as reações ao incêndio surgem em notícias mais curtas, 

algumas breves, que vão aparecendo ao longo dos dias. Apesar desta constatação, 

parece relevante realçar quer o peso das fontes governamentais quer o número de 

notícias dedicadas às reações dos políticos ou que envolvem políticos (Mário Soares, 

Cavaco Silva, Krus Abecassis, Roberto Carneiro, Teresa Patrício Gouveia, etc.). À 

dimensão catastrófica do incêndio cedo se junta a sua dimensão política: a imputa-

ção de responsabilidades ao então Presidente da Câmara Municipal e à sua polémica 

decisão de permitir esplanadas na Rua do Carmo e a falta de políticas de prevenção 

dos riscos daquela zona de Lisboa são assuntos que emergem na narrativa sobre o 

incêndio e que politizam o acontecimento32. A esta dimensão não é alheio o facto 

de faltar menos de um ano para a realização de eleições autárquicas.

Relativamente à ação principal de cada uma das peças, enunciada nos títulos e 

lead, constata-se que a narrativa do incêndio do Chiado se constrói nos cinco jor-

nais em análise, mas sobretudo, nos diários, com base em seis ações cardinais33: 

i) a deflagração do incêndio; ii) o seu combate; iii) as suas consequências (perdas, 

destruição e prejuízos); iv) o rescaldo e o apoio às vítimas; v) a investigação; vi) 

a reconstrução. Embora em termos quantitativos se perceba que as ‘consequên-

cias’ e a ‘reconstrução’ concentrem o maior número de peças, o incêndio, o seu 

combate e o seu poder destrutivo são ações centrais das reportagens de maior 

32 Veja-se o que a este respeito diz Paulo Serra (2006).
33 ‘Ação cardinal’ é um conceito da narratologia criado por Roland Barthes, que diz respeito às 

“unidades-charneira da narrativa: representam as ações que constituem os momentos fulcrais da história, 
garantindo a sua progressão numa ou noutra direção” (Reis e Lopes, 2011: 186).
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fôlego, publicadas, como é natural na lógica mediática, nos três primeiros dias 

subsequentes ao acontecimento.

Curiosamente, uma das primeiras manchetes deste incêndio, que coube ao ves-

pertino Diário de Lisboa, no próprio dia 25 de agosto, publica uma espécie de 

síntese desta narrativa do acontecimento, como que oferecendo a pauta a seguir nos 

dias subsequentes34: 

A sequência apresentada nesta chamada de primeira página do DL é bem ca-

racterística das narrativas noticiosas, que geralmente obedeciam a uma estruturação 

simplificada e de fácil leitura, seguindo o protótipo das narrativas populares, tão an-

cestrais quanto a nossa existência como espécie, mas modelares quanto à dinâmica 

e economia narrativas35.

34 Os negritos são da nossa responsabilidade e sublinham as ações centrais deste texto que 
correspondem às funções acima discriminadas.

35 De facto, foram os Formalistas Russos, nomeadamente Vladimir Propp, quem, no ensejo 
de conferir algum rigor e cientificidade ao estudo da narrativa, demonstrou como as narrativas 
primitivas de raiz popular obedecem a uma sequência de ações (funções) que podemos precisamente 
sintetizar-se nas seguintes fases: o desequilíbrio que altera uma situação inicial, a investigação, os 
prejuízos advindos do evento disruptivo, o combate e o desfecho (Reis e Lopes, 2011: 82-86). 

fig. 3 ‑ 1.ª página do Diário de Lisboa, 25/08/88 (1.ª ed.).
Fig. 3 - Diário de Lisboa front page , 25 August 1988 (1st ed.).

"Milhares de bombeiros com centenas de viaturas e auxiliados por 
meios aéreos combatiam, ao fim da manhã – apesar de o sinistro 
ter sido já dado como praticamente controlado – o pavoroso incên-
dio que deflagrou pouco depois das cinco da manhã nos Armazéns 
Grandella, praticamente falidos e cujo proprietário tinha sido liber-
tado horas antes do incêndio, depois de ter sido acusado pela polí-
cia de burla ao fisco e de fogo posto. As chamas tinham provocado, 
até ao fecho desta edição, um morto e vários feridos (16) – um nú-
mero de vítimas baixo mas só possível porque se trata de uma zona 
predominantemente comercial e porque o fogo começou e alastrou 
antes da abertura das lojas. Mas – drama, catástrofe – foi o facto de 
não ter sido possível salvar uma boa parte da baixa histórica de Lis-
boa. Para tanto, terá contribuído em boa parte a atual arquitetura da 
Rua do Carmo e as inerentes dificuldades no acesso dos bombeiros 
ao local onde as chamas se iniciaram. Uma responsabilidade ainda 
não apurada na íntegra mas sem resposta do presidente da Câmara 
de Lisboa, Krus Abecassis. As suas declarações, até agora, vão no sen-
tido de que a recuperação não será possível sem um projeto global 
[...]" (DL, 25/08/88, 1.ª ed., p. 1).
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Na narrativa que os cinco jornais em análise vão construindo, sobressaem alguns 

protagonistas: ou seja, os atores principais que geralmente respondem à questão 

“quem?” do lead. Embora o conjunto de ‘personagens’ principais seja bastante di-

versificado, há dois dados relevantes para os quais se chama a atenção e que são 

confirmados pelos dados da Tabela VIII: i) os bombeiros – quer como personagem 

coletiva, quer individual – é o grupo que assume protagonismo no maior número 

de peças, o que sucede geralmente na cobertura de catástrofes desta natureza; ii) o 

incêndio, o Chiado e Lisboa são os três protagonistas que ocupam o lugar de des-

taque seguinte. Esta parece-nos ser uma particularidade com claras consequências 

na cristalização futura da história mediática deste incêndio: estas três entidades – o 

acontecimento propriamente dito e o espaço em que ocorreu (cidade e bairro) são 

submetidos a estratégias de personificação e animização, que servem a construção 

de uma mitografia do acontecimento. Expressões como “o coração de Lisboa”, “a 

alma do Chiado”, “ventre esvaziado e negro dos prédios”, “velho Chiado” “Lisboa 

dormia”, “Adeus Chiado” encontram-se em diversas reportagens – sobretudo nas 

do DN e do DL – e ajudam a construir uma retórica da catástrofe que, por um 

lado, reforça a dimensão do acontecimento, por outro vai construindo o sentido de 

pertença e de proximidade com o leitor.

A análise destas duas variáveis – a ação e o ator principal – cruzada com a leitura 

fina das peças, nomeadamente com a análise de títulos e de leads, consente que 

se compreenda a narrativa do incêndio do Chiado como uma narrativa mítica, na 

aceção barthesiana36 do termo. Foram Bird e Dardenne que, no início da década 

de 90, se referiram às notícias como narrativas míticas que, além de informarem, 

se constroem como um sistema simbólico que orientam a comunidade, ordenam 

o caos, explicam a opacidade do real, tendo uma natureza comunal e ritualista: 

Embora este esquema tenha sido inferido pela análise de contos populares, o certo é que ele ofe-
receu um modelo, retomado pelos estruturalistas franceses, adaptável a outros tipos de narrativa, 
nomeadamente às da imprensa.

36 Na década de 60 do século XX, o semiólogo francês Roland Barthes, na análise que fez a 
diversos produtos da sociedade de massas – publicidade, cinema, media, marcas, alimentos, etc. – 
demonstrou como o mito era o meio mais apropriado para a transmissão ideológica da sociedade 
burguesa: como sistema semiológico segundo, o mito era uma linguagem motivada que contribuía 
para a naturalização de conceitos e ideias (Barthes, 2007: 261-311).
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“As notícias são um tipo particular de narrativa mitológica com os seus próprios códigos 

simbólicos que são reconhecidos pelo público” (Bird e Dardenne, 1993: 267)37.

37 Esta perspetiva é também adotada por Jack Lule, na obra Daily News, Eternal Stories, de 
2001, em que analisa a cobertura noticiosa das primeiras páginas do New York Times, concluindo 
que, no nosso tempo, as notícias são a nova forma dos mitos ancestrais da humanidade. Um dos 
casos estudados pelo autor é o da cobertura noticiosa do Furacão Mitch que atingiu a costa central 
americana em 1998, acontecimento de catástrofe, com similitudes ao do incêndio do Chiado (Lule, 
2001: 172-185). Sobre a dimensão mítica das notícias, veja-se também Correia, 2011: 55-57.

Atores dL dn cm eXp ind totAis

Arquitetos 2 1 3

Bombeiros 5 11 5 1 22

Câmara Municipal 3 3

Cavaco Silva (PM) 2 2

Chiado 2 4 2 2 4 14

Comerciantes 1 2 3

Desalojados 6 4 1 11

Desempregados 5 2 7

Funcionário do elevador de Sta. Justa 1 1 2

Fundação Gulbenkian 1 1 2

Geógrafos 1 1

Incêndio 3 5 5 2 3 18

Krus Abecassis 3 2 5

Lisboa 3 3 1 2 1 10

Mário Soares (PR) 2 2

Martins Dias 4 1 1 6

Médicos 1 1

ONU 1 1

Partidos Políticos 2 2

Património 1 2 1 4

Polícia Judiciária 1 1 1 2 5

Proteção Civil 2 1 3

Seguradoras 5 1 1 7

tabela Vii ‑ Atores representados nas peças em análise.
Table VII - Players featuring in the news items.
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No caso específico do incêndio do Chiado, para tal, muito contribui o recurso a 

uma estratégia comum na prática jornalística, que permite precisamente construir o 

enquadramento38 noticioso, com evidentes consequências na forma como o leitor 

vai reter a história e dar-lhe significado. Trata-se do recurso a ‘histórias paralelas’, 

consideradas por alguns autores como uma estratégia de veridicção das notícias, 

mas cujo impacto é seguramente mais profundo. Segundo Maurice Mouillaud e 

Jean-François Tétu, a informação jornalística é moldada por um conjunto de es-

tratégias de autentificação que permitem a produção de discursos realistas, sendo 

uma dessas estratégias precisamente o recurso às tais narrativas similares, num jogo 

intertextual com profundas consequências no processamento cognitivo das notícias:

“Ce rappel d’histoires antérieures, ou parallèles, a la même fonction 

que tous les noms propres et les citations, il constitue ce ‘discours réfé-

rentiel’ dont parle Greimas, la référence au réel dont le journal a besoin 

pour fonder son discours ‘objectif ’ ” (Mouillaud e Tétu, 1989: 161).

No caso em apreço, estas histórias não servem tanto a credibilização ou o efeito 

de real da notícia, mas parecem contribuir para a construção da excecionalidade 

da narrativa e dos seus efeitos. Todos os jornais analisados publicam histórias deste 

tipo, ora comparando o incêndio do Chiado aos devastadores efeitos do Terramoto 

de 1755, ora recuperando histórias de grandes incêndios anteriores. Na manchete 

do Diário de Lisboa acima citada pode ler-se “Edifícios desmoronam-se: é o segundo 

terramoto” e, nesta mesma edição, uma das notícias tem como título “Fogo destruiu 

em cinco horas o que o Marquês fez em vários anos” (DL, 25/08, 1.ª ed.); é também 

este diário que recupera a notícia do grande incêndio na Faculdade de Ciências de 

Lisboa (DL, 25/08, 1.ª ed., p. 6). O DN titula uma notícia na sua edição de 26 de 

38 O enquadramento ou framing é a moldura do acontecimento: é o que organiza o evento 
e determina o envolvimento do leitor (Tuchman, 1976/1993: 259). É constituído, segundo João 
Carlos Correia, por objetos, palavras, símbolos que promovem “uma interpretação de uma situa-
ção problemática, frequentemente acompanhada por um julgamento moral que transporta uma carga 
emocional”. Acrescenta o autor que são “elementos básicos que governam os acontecimentos sociais e 
o nosso envolvimento subjetivo neles [...]. São esquemas de interpretação graças aos quais determinados 
acontecimentos aos quais prestamos atenção são tornados visíveis e organizados” (Correia, 2011: 51). 
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agosto: “Recordando o que fez o Marquês de Pombal após terramoto de 1755. Arquite-

tos pretendem gabinete especial” (DN, 26/08, p. 20).

Muitas vezes encontramos referências ao Terramoto do século XVIII, à dinâmi-

ca de reconstrução pombalina, à discriminação de outros incêndios urbanos ou ao 

recurso a notícias anteriores que davam conta dos riscos desta zona da cidade. Estas 

remissões, presentes em títulos, imagens ou até mesmo reportagens, são essenciais 

para a construção do enquadramento da narrativa e têm um importante papel no 

modo como os leitores apreenderam o acontecimento noticioso.

Nos cinco jornais analisados, existem também histórias cuja função poderíamos 

classificar de contextual, que fornecem dados históricos sobre o espaço Chiado: o 

que era, como era, o que significava, antes da tragédia. Ora, estas histórias têm, na 

nossa opinião, uma função mítica que se sobrepõe à função informativa ou contex-

tual: elas reforçam o sentido comunal de pertença e, ao fazê-lo, intensificam o senti-

do de perda coletiva inestimável, sublinhando a gravidade do acontecimento e jus-

tificando o número de narrativas projetivas sobre a sua reconstrução, que, como se 

disse, é um dos temas a que se dá maior relevo. Uma leitura mais apurada das peças 

revela que o espaço ‘Chiado’ é construído como um bem imaterial valioso e que os 

prejuízos maiores do incêndio – pese embora contabilizados, na altura, em milhões 

de contos – não poderão ser cobertos por qualquer indemnização ou seguradora. O 

lead da reportagem de 26 de agosto do Diário de Notícias é disso um bom exemplo:

“A tragédia consumou-se. O Chiado ardeu. Um certo Chiado que é 

parte da memória do Lisboeta, dos últimos 200 anos. Coabitam agora, 

paredes meias, os escombros de duas tragédias, ainda que de proporções 

diferentes: as ruínas do Carmo e a zona onde passeou Eça de Queirós, 

e que é legada, intacta, à posteridade, nas magníficas páginas dos seus 

romances” (DN, 26/08/88, p. 10)39.

As diversas referências a Eça, a Pessoa ou a Camões, ou seja, aos grandes escrito-

res que dialogam com a nossa identidade e cuja vida ou obra se cruza direta ou indi-

39 Negrito da nossa responsabilidade.
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retamente com esse Chiado mítico, contribuem também para a construção de um 

espaço personificado, depositário de uma história comum. Mais do que um bairro, 

o Chiado é aqui apresentado como um modo de vida que a violência destruidora 

do incêndio veio interromper e alterar radicalmente.

Deste tipo de estratégia fazem também parte as reportagens que recuperam o 

passado glamouroso do Chiado, como bairro emblemático da capital, arquivo vivo 

de um conjunto de bens materiais inestimáveis: o DN dedica três reportagens ao 

“santuário do comércio”; o DL publica quatro reportagens sobre alguns dos mais em-

blemáticos espaços do Chiado devorados pelas chamas (os armazéns do Grandella, 

a pastelaria Ferrari, a Casa Batalha, etc.); o CM conta a história das Ruas do Carmo 

e Nova do Almada e explica que, mais do que os prejuízos materiais, o incêndio 

destruiu o “brilho dos anos dourados” (CM, 27/98, p. 12); o Expresso vê este incêndio 

como “o fim de uma época” (Exp. 27/08, p. 8); e O Independente dedica uma repor-

tagem ao passado do bairro, intitulada “Chiado como no cinema”, em que convida o 

leitor a rever o Chiado dos filmes portugueses da década de 40.

O incêndio nas manchetes

Algumas destas características que a análise de conteúdo permite inferir são re-

forçadas e confirmadas pela leitura textual das primeiras páginas dos cinco jornais. 

Como atrás se disse, ao longo destes 10 dias, o incêndio do Chiado foi o tema de 

18 manchetes e foi objeto de chamada em 21 primeiras páginas. A Tabela VIII 

permite perceber que o tema foi manchete em todos os jornais analisados, sendo o 

DL o que mais manchetes fez sobre o assunto. O respeito pela atualidade, valor com 

base no qual os órgãos de comunicação selecionam e tratam os eventos, fez com que 

as manchetes se concentrassem mais nos quatro dias consecutivos após o incêndio.

Em todos os casos, há a presença de fotografias, como já se referiu, muitas vezes 

dominando todo o layout da página: a primeira de O Independente e do CM de 

26 de agosto são dois bons exemplos do valor dado à imagem na cobertura deste 

acontecimento. No caso de O Independente, conforme já explicámos (cf. fig. 2), a 

fotografia a cores de Álvaro Rosendo é de tal maneira dominante que obriga mesmo 
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a uma alteração do design habitual, forçando o nome do jornal a ser inscrito na 

vertical. Em cima da foto, uma palavra em caixa alta: “ADEUS.”, com um propo-

sitado ponto final. Já a primeira do CM é uma página desdobrável, toda ocupada 

com duas fotos aéreas dos edifícios destruídos, e encimada pelo título “Fogo deixou 

o Chiado em ruínas”. O DL e o DN recorrem também sempre a fotos, embora a 

preto e branco, e cujo tamanho vai diminuindo à medida que o evento se distancia 

no tempo.

As capas da Revista do Expresso (27/08) e do suplemento do CM “Correio de 

Domingo” (28/08) são também exclusivamente dominadas por grandes fotos a co-

res, cujo impacto é realçado pela sobriedade simbólica dos enunciados verbais: no 

primeiro caso, opta-se por uma foto onde predomina o negro dos edifícios em ruína 

e pelo título de reminiscência literária “Sinais de Fogo”; no segundo, uma foto a 

cores do Chiado em chamas, lendo-se a metonímia “Lisboa a arder”.

Uma análise dos títulos publicados nestas primeiras páginas, geralmente em le-

tras garrafais, permite tirar algumas conclusões sobre o modo diverso como cada um 

destes jornais cobriu o acontecimento. O DN e o DL são os jornais que conferem 

um tom mais emotivo ao acontecimento, para o que contribui: i) personificação do 

espaço, ii) o uso de exclamativas e interrogativas, iii) o recurso a lexicalização hiper-

bólica, como ‘tragédia’, ‘catástrofe’, ‘dor’, ‘ruína’, iv) a utilização de comparações, 

metáforas e metonímias. Uma leitura mais fina das chamadas de primeira página e 

das sínteses de reportagens aí publicadas permite concluir que, de facto, ambos os 

mAncHete primeirAs 
páGinAs

dn 4 5

dL 7 8

cm 4 4

eXp 2 2

ind 1 2

totAis 18 21

tabela Viii ‑ Número de manchetes dedicadas ao incêndio do Chiado.
Table VIII - Number of headlines about the Chiado fire.
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diários se comprometeram com o acontecimento, construindo processos de identi-

ficação com a população de Lisboa. Por exemplo, o DL publica em duas ocasiões o 

editorial na capa: “Não à próxima catástrofe, salvar Lisboa já” (26/08) e “Reconstruir 

o Chiado, evitar outras catástrofes” (27/08).

O CM, hoje considerado um jornal de teor sensacionalista, foi o que fez a co-

bertura mais ‘objetiva’, sóbria e informativa, cedo começando a construir a dimen-

são política do acontecimento. Na primeira página da edição de 26 de agosto, pu-

blica uma chamada, destacada em caixa, com o valor monetário dos prejuízos e os 

três títulos, que anunciam as reportagens desenvolvidas no interior, são dedicados às 

possíveis causas do incêndio (incumprimento de regras de segurança), às resoluções 

do Gabinete de Crise e à investigação de que era alvo um dos sócios dos armazéns 

Grandella (Martins Dias).

As manchetes dos dois semanários são totalmente distintas uma da outra, o que 

se explica pelas diferentes linhas editoriais de cada um: O Independente constrói a 

capa que já se analisou, com um enorme impacto visual e ainda hoje de grande atu-

alidade; o Expresso reserva apenas um terço da página ao assunto, com uma pequena 

foto do rescaldo, embora categorize o incêndio como “a maior catástrofe das últimas 

décadas”, um “cataclismo”, um cenário de “desolação”.

Conclusões

Para o leitor do final da segunda década do século XXI, a leitura da cobertura 

noticiosa do incêndio do Chiado pode parecer estranha. Hoje cada vez menos re-

corremos a jornais impressos para nos informarmos, já não há vespertinos e muito 

menos diários a esgotar edições. De facto, as novas formas de fazer jornalismo, 

a velocidade de disseminação da informação que a internet possibilitou, o domí-

nio e sofisticação da imagem e a pluralidade de ‘fontes’ de informação ajudaram a 

‘naturalizar’ este tipo de construções e histórias, permitindo-nos vivê-las, como se 

estivéssemos in loco e fôssemos testemunhas vivas do desencadear dos ‘factos’. Em 

2001, acompanhámos horas de diretos televisivos a partir de Entre-os-Rios, quando 

do colapso da Ponte Hintze Ribeiro, e assistimos, incrédulos, em direto pelas tele-
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visões, ao embate dos aviões nas Twin Towers em Nova Iorque; em 2004, vivemos 

pelos jornais, rádios e televisões as trágicas consequências do tsunami do sudoeste 

asiático; e, mais recentemente, seguimos ao minuto os incêndios devastadores de 

2017, quer pelas televisões, rádios e jornais, quer a partir dos vídeos e testemunhos 

deixados nas redes sociais. Segundo Nobre-Correia, “nos nossos dias, o “tempo real” 

põe em questão mesmo o jornalismo no que tem de essencial: a procura dos factos, a sua 

triagem, a sua hierarquização e a sua descodificação” (Nobre-Correia, 2018: 32).

Se recuarmos 30 anos, percebemos que a realidade do jornalismo era bem dife-

rente. Porém, independentemente das diferenças entre todos estes acontecimentos, 

quer na sua essência, quer no modo como foram reportados e recebidos pelos públi-

cos, há uma série de aspetos que os aproximam e que consentem que os integremos 

num mesmo conjunto: o das ‘más notícias’ com dimensões trágicas que atraem a 

nossa atenção e reforçam o nosso sentido de comunidade.

Se da década de 80 até aos dias de hoje muito mudou no ecossistema mediá-

tico, quer em termos de rotinas profissionais, quer em termos de dispositivos de 

mediação, há dois aspetos que se mantêm: ontem como hoje, um fenómeno como 

o do incêndio do Chiado iria suscitar a mesma atenção dos jornalistas e iria atrair, 

durante semanas, as emoções dos públicos, que seguiriam com redobrada atenção 

as múltiplas narrativas que os media lhes ofereceriam. Já não só as narrativas em 

papel e tinta, mas outras, múltiplas, fluidas, diversas e de diferentes proveniências.
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  6 Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

  7 Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

  8 Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

  9 Floresta, Incêndios e Educação;

10 Redução do Risco e Educação.



 

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.
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