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REL A ÇAÒ 
DO GRJNDE , E DEPLORJVEL 

incêndio, que acconteceo na Cidade de Lis¬ 
boa, em o dia 5. do mez de jdgojlo do an- , 

no de 1753.; com aparticular noticia 
de alguns mais.q tem accontecida dejde 

o anno de 1750. até oprezente. 

Eo Elemento do fogo, enire 
todos , o mais voraz , que fe 
póde confiderar ; e aquelie, cu¬ 
jas violências tem originado os 
mayores eíiragos, cue fe po¬ 
dem temer. Nuó ha coufa , que 
lherezifta ; porque atéas mef- 
mas pedras , cuja. duraçaô fe 

imagina perpetua , !he eílaô fujeitas. Só o 
Elemento da agoa fe confidera mais poderofo ; e 
fó efte contrario o vence , impedindo com a fua 
natureza que deixe quanto encontra defpojo fa¬ 
tal da fua voracidade. 

Diga-o Troya, Juima das mayores., e mais 
A ii popu* 

* 



popuíozas Cidades , que, dando Leys ao mundo 
peia bellicoza gente, queemfi continha , erft o 
abbreviado tempo de huma noyte acabou def- 
pojo daschainmas a que tinha fido Emporio do 
Mundo. Amefma Roma perdeo a mayor parte 
da íua grandeza naquelle deplorável incêndio, 
que, ou privado do juízo , ou econfeihado de fua 
pervería natureza , lhe mandou lançar quem ri¬ 
nha tomado o nome de Pay para a defender. 

Finalnaente , he o mayor inimigo , que tem 
os povos, principalmente fendo favorecido de 
qualquer leve delcuido, donde procedem a ca¬ 
da inítante irremediáveis eílragos. Elle tem íido 
acaufa de tantos , que defde o anno de cincoen- 
ta temos experimentado neíla Corte; entre os 
quaes foraó os mayores o do Hofpital Real de 
Todos os Santos, que no breve tempo de vinte 
e quatro horas lançou por terra o que com gran¬ 
des difpendios fe tinha confervncio íllezo por 
quafi duzentos annos ; mó deixando de hum 
edifício taô grande mais que os íinaes para o 
fentimento. Seguio-fe outro, naó menos violen¬ 
to, no grandiolo Paiacio da Corte Real , que 
em huma nqyte arruinou toda aquellá grandiou 
architeftura. Sobreveyo a eíte outro na Rua rio- 
va do Almada , deixando como vielisi as da fua 
fiiria dezaíette moradas de cazas , e muit3S dei- 
las com todo o ornato , que o medo de feus 
habitadores fe naó acreveo a fidvar , e a brevida¬ 
de com que arderaõ chegou a confumir. 

Todos eftesincêndios , eoutros, que por 
menores naó refiro , tiveraO principiei em o dei* 
cuido , c pouca preyençaõ , dando-fe os homens 

por 



por tso fegtuos com eíle contrario , em hiuna 
Cidade qiiafi fabricada de madeira , como fe vi* 
veííem em a Cidade de Angra, em que c.s edifí¬ 
cios laô todos de pedra ; e naõ temendo eíhis, 
c outras muitas nfinas , que a cada inffante os 
eftaó reprehendendo dafuanirnta confiança. To¬ 
do o feu empenho he edificar apozêntos huns 
fobre outros /fracos , e de taó pouca fegurança, 
que por íi proprios eftaó promettendo eítas fatali¬ 
dades. 

Naô eraotèrflpo noéhirno, antes fim cla¬ 
ro , e pelas horas do meyo dia, quando o fino 
da Baiilica de Santa Maria comfeus horroroíos 
ec cos avizqu a Cidade do incêndio, que prin¬ 
cipiava a tomar poíTe dos edifícios delia na rua , 
a que vulgarmente cKamao das Canaílras : aeu- 
diraõ os moradores dnqueiíe fitio , atempo que 
ja para a banda da Ribeira de huma caía fahiaò 
furiofas as crepitantes levaredas. Ja o povo cor¬ 
ria, chamado, parte da noticia que huns aos ou¬ 
tros davaõ , parte das vozes dos finos , que fera 
deícançar tangiaô : a Soldadeíca de pé , e de ca* 
Valfo tinha concorrido , como he coftume, ao in¬ 
cêndio, e íe procuravaó atalhar a toda apreiTa 
as fúrias daquelie inimigo; quando huma voz , 
acafo proferida, occafionou a mayor dezordem. 

Corria apreíTado o povo a evitar que o fo¬ 
go cobrafie com a demora forças para o eítrago ; 
mas ouvida a noticia de que em hum daquelles 
edifícios eítava guardada quantidada de polvora, 
temendo que eíla fe accendeíle atempo, que íe 
andaíle na diligencia de apagar o fogo , ealli 
acübalícm todos, fe retirou vnaõ querendo, por 

faivar 



rè) ^ 
íaívar a fazenda alhêa , expor 3 vi d' própria. Eí- 
tse receyò deo lugar a que o fogo feateaíTe em 
todos aqueMes edifícios ; e que até os mefrnos 
moradores deiles , deixando os moveis, fe ati- 
zentaíiém. E na verdade que fe o fogo chegaíTe 
a pegar n3 poIvora, ( que certamente havia , e 
he voz pública que fe acharaó alguns faccos 
delia) íe poderia dizer em algum tempo da Ci¬ 
dade de Lisboa , 0 que lá diífe o Poeta da anti¬ 
ga Troya ; pois fe quatro barriz , íem mais re- 
üftencia quede hum leve telhado , e algumas ta- 
boas, fízeraó , haverá annos ,taó grandeeftraga 
como fe vio, arruinando a Mizericordia , e abrin¬ 
do as portas daBafiiica deSanta Maria , que ef- 
tavao tao diílantes*, què ruina fe poderia efpe- 
rar fízeíFem alguns faccos mettidos em huma 
loja fubterranaa, achando em tantos, e taô gran¬ 
des edifícios forçola refiilencia ! 

Mas naô permittio a Bondade Divina ex- 
perimentaíTemos tanta infelicidade ; porque, ar¬ 
rombadas pela parte da Baíüica de Santa Maria as 
cafas, fe defeobrio a polvorn , da qual , ja neíte 
tempo em que foi deícuberta , diftava pouco o 
incêndio. Tirou fe em fim 5 e correndo a noticia 
de que ja nao havia perigo , concorreo o po¬ 
vo a apagar o incêndio : mas como efte tiveíFe 
( pela demora que houve em 0 atalhar ) occaíiaô 
para creícer; a pezar de toda a diligencia , de 
ta! (órte ateou , que todas as lojas * que oíha- 
vaó a parte da Mizericordia , e Ribeira ,t com 
toda a fazenda , que em li tinhaô , forao confu- 
miJas , e com elías oytenta moradas de cafas. 
Naó coníta atbegora que o incêndio colbeíTe 



indo 
com 

grande animo, e desembaraço por hum cober¬ 
tor de huma janeila, querendo ao depois pelo 
mefnm cobertor defcer á rua , e naõ podendo 
pe!a fua debilidade fuílentar-íe nelle, cahindo, Ji- 
cou eítropeado, e , ao parecer, na vida contin¬ 
gente. Avalia-fe a perda deite deplorável incên¬ 
dio, olhando aos muitos , e rendofes edifícios > 
que fequeimaraó , aos recheyos das lojas , e 
cafas,que fe confumiraô, em"a quantia de tres 
milhoens: enaó parece exceíld , fe a i te nderm os 
ao muito, que nas cafas, e tendas havia ; e ao 
pouco , que delias puderaó falvar os moradores. 

Eíta he aabbreviada noticia do prezente 
incêndio, hum dos mayores que ha muitos annos 
fevio nCÍia Cidade, naõ fó pela ruina , como 
também pelo delcommodo dos mizeraveis , que 
em hum inílante le viraó faltos de habitaçaõ , e 
íiiftento,; muitos dosquaes lahiraô CjIu os mef- 
mos veftidos com que eítavaó, a atempo , em 
qpe pegou, o fogo : o qual permitia o Senhor 
foffe. cazualidade, ê naõ caíligo da fua Divina 
Juíuç* , a qual continuamente citamos provocan¬ 
do com innumeraveis peccados ; fendo o mayor 
delles aambiçaõ , com que fe portaõ , com os 
qué neftes edifícios eftaõ vivendo, aquelles, a 
quem nenhum dinheiro lhes parece que baíta 
para o merecimento das fuas fazendas- 
r a PeÇcados de todo o mundo foraó a cau- 
ía do diluvio deagoa, com que Deos quiz caíli- 
gar a toda a terra, e também eu dilfera que pea- 
cauos, e mais peccados íaõ a cauía deíles incên¬ 

dios : 

_ ( 7 ) 
penoa alguma: fomente hum tabernerrò, 
a livrar dous innccentes, aõs auaes lançoe 



diar : e que aíRm -corno o fogo Ce apaga com 
agoa > aflim também o fogo da Divina Juíliça 
com a íigoa de hum verdadeiro arrependimento 
he que íe apaga. Permitia o SenhorJfeja eíle o 
ultimo •, e que pondo em nós os olhos , aífim 
como em Pedro 9 arrependidos de tantas culpas 9 
mereçamos alcançar a íua Divina Mifericordia. 






