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Introdução 
A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) foi a 

responsável directa pelos principais trabalhos de intervenção no património 

arquitectónico nacional.  

O presente trabalho tem por objectivo analisar de maneira sucinta a actuação 

da DGEMN, o motivo de sua criação, bem como, seus antecedentes, a fim de obter 

uma melhor compreensão sobre as intervenções realizadas pela Direcção-Geral no 

Património Edificado Português. 

Pretende-se ainda identificar as motivações que levaram a execução de 

intervenções em determinados Monumentos e quais os princípios básicos seguidos 

durante estas intervenções. De modo mais específico iremos abordar o trabalho de 

intervenção realizado nas Ruínas de Conimbriga no período de Junho a Setembro de 

1948. 

As referências utilizadas para a realização de nosso trabalho serão o Boletim da 

DGMN número 52-53 de Junho e Setembro de 1948 que contempla tanto a história do 

monumento restaurado bem como o relatório da intervenção realizada – Iremos 

destacar as principais acções desenvolvidas neste contexto – o livro Memória, 

Propaganda e Poder da Doutora Maria João Baptista Neto (2001), conjuntamente com 

outros dois artigos publicados no livro Caminhos do Património 1929-1999 (1999) e no 

livro 100 Anos de Património Memória e Identidade (2010), assim como no trabalho 

académico da Doutora Alice Nogueira Alves intitulado: Estudo e Tratamento de uma 

Insula Romana de Conimbriga (1999/2000). 

 Esperamos, com o desenvolvimento deste trabalho, ampliar nossa 

compreensão sobre os processos de salvaguarda utilizados junto ao Património 

Arquitectónico Nacional além de aprofundarmos nosso conhecimento sobre um 

período da história deste País.  

A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) 
A Direcção-Geral dos Edifícios e monumentos Nacionais (DGEMN), fundada em 

30 de Abril de 1929, possuía o intuito de reunir os serviços e obras de edifícios 

nacionais. (Neto, 1999) Entre suas funções podemos destacar:  

 Estipular preceitos técnicos e regras para o tratamento de conservação 

e/ou restauro dos monumentos nacionais. (Neto, 2001, p. 206) 

 Organizar o catálogo e o arquivo iconográfico dos imóveis classificados, 

como também, actualizar seu respectivo inventário. (Neto, 2001, p. 206) 

 Promover o contacto entre o Estado e proprietários particulares de 

imóveis classificados, em relação aos encargos a assumir, bem como “o 
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dever de promover os respectivos processos jurídicos aos 

prevaricadores das disposições, assim como os processos de 

expropriação por utilidade pública dos imoveis de valor histórico e 

artístico de propriedade particular, sempre que os seus proprietários se 

opusessem à sua classificação ou se recusavam a prover à sua boa 

conservação depois de classificados” (Neto, 2001, p. 207). 

 Fixar, em acordo com o Conselho de Arte e Arqueologia, zonas de 

protecção ao redor dos monumentos classificados a fim de promover e 

zelar o património edificado português. (Neto, 2001, p. 206) 

 “Por último, tinha que organizar e submeter à aprovação superior, antes 

do fim de cada ano económico, o plano geral das obras de conservação, 

reparação ou restauração a realizar no ano económico seguinte e o 

cômputo geral das despesas, a fim da respectiva verba ser inscrita no 

Orçamento Geral do Estado, em rubrica especial com destino às 

referidas obras.” (Neto, 2001, p. 207). 

Cabe aqui ressaltar que estas funções não foram sempre as mesmas ao longo 

de todo o tempo de actuação, já que a DGEMN passou por 3 alterações distintas em 

sua estrutura orgânica entre os períodos correspondentes de 1929 à 1960. (Neto, 

2001, p. 205) 

1.1. Antecedentes da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais: 
A criação da DGEMN veio solucionar um problema que começou a existir por 

volta de 1834, ano em que foram extintas as Ordens Religiosas, e que foi agravado pela 

Lei da Separação do Estado e da Igreja em 1911. Não foram, entretanto, apenas os 

edifícios religiosos que sofreram, também os imóveis da Casa Real foram afectados por 

estes dois momentos revolucionários (Neto, 1999, p.23). Com estes acontecimentos o 

Estado se viu como proprietário de inúmeros edifícios e bens com grande valor 

histórico-artístico agregado que careciam de manutenção, conservação e, por vezes, 

até mesmo intervenções de restauro para reparar partes arruinadas.  

As acções tomadas pelo Estado para salvaguardar estes monumentos, 

entretanto, demoraram para ser iniciadas, sendo as primeiras intervenções 

patrocinadas tanto pelas sociedades eruditas quanto pelo monarca consorte D. 

Fernando II (Neto, 1999), como é o caso do primeiro monumento a sofrer uma 

intervenção de restauro em Portugal ainda no século XIX, o Mosteiro da Batalha, que 

teve suas obras financiadas pelo Rei consorte. 

Com grande lentidão são dados os primeiros passos na formação 

de um serviço burocrático de defesa dos imóveis de valor histórico e 

artístico à sombra, primeiro da Inspecção de Obras Públicas do 
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Ministério do Reino e, posteriormente a 1852, do Ministério de Obras 

Publicas, então criado. (Neto, 1999, p.23) 

Com a implantação da 1ª República não demorou a legislarem acerca do 

património artístico nacional, sendo o decreto reformador publicado no ano de 

1911, o qual possuía alterações profundas sobre a protecção patrimonial. 

(Neto, 2001, 94)  

Opondo-se ao caracter restrito da legislação precedente, o 

decreto republicano evidenciava um espírito de descentralização, 

procurando nacionalizar a nossa arte e regionalizar o ensino, enquanto 

prometia máxima protecção ao património artístico dentro dos 

reduzidos recursos do Tesouro. (Neto, 2001, p. 94)  

 Esta afirmação foi feita logo após a aprovação da Lei da Separação do Estado e 

das Igrejas, pela segunda vez o Estado passava a se tornar proprietário de inúmeros 

edifícios religiosos, e tudo aquilo que os preenchia. A atitude tomada pelo Estado, 

entretanto, foi mais rápida do que a do período de 1834. Os republicanos resolveram 

aproveitar, no campo mecenático e de protecção artística, a lacuna deixada pela Igreja 

para assim fazer com que a instituição estatal fosse vista com outros olhos. (Neto, 

2001, p.95) 

O decreto também veio a organizar os serviços arqueológicos e artísticos no 

país. As medidas que dizem respeito aos monumentos foram descentralizadoras, 

dividindo o país em três circunscrições: Lisboa, Coimbra e Porto; e em cada uma delas 

passa a funcionar o Conselho de Arte e Arqueologia, que possuíam a incumbência de 

classificar os imóveis da respectiva circunscrição, assim como, vigia-los e conserva-los, 

como também, propor projectos de reparação e restauro. Aqui podemos destacar os 

restauros efectuados na Abóboda do Mosteiro de Santa maria de Belém e na Charola 

do Convento do Cristo em Tomar. (Neto, 2001, ps. 95 e 96) 

No entanto esta estrutura nunca teve completa actuação, um dos motivos 

foram em função das dificuldades financeiras a qual o país enfrentava devido a 1ª 

Grande Guerra. E por outro lado, os serviços das obras públicas, que não possuíam boa 

eficiência em seu trabalho, carecendo de mão-de-obra qualificada e tendo demasiados 

funcionários contratados, que consumiam quase todas as verbas destinadas para o 

restauro monumental. (Neto, 2001, p.96) 

Estas dificuldades são apontadas no preâmbulo do Decreto n.º 7038, de 

17 de Outubro de 1920, que cria no seio de Ministério das Obras Públicas um 

novo organismo, com estatuto de Administração-Geral, vocacionado para 

proceder a estudos e obras em edifícios e monumentos nacionais. Os serviços, 

divididos em internos e externos, ficavam, nesta última categoria, confiados a 



6 
 

duas direcções, uma com sede no Porto e outra em Lisboa (art.10º). (Neto, 

2001, p. 96)  

O quadro técnico do novo organismo estava agora composto por engenheiros 

civis, arquitectos e desenhadores. E para serem executadas obras em quaisquer 

monumentos era necessário a elaboração de um projecto e a aprovação orçamental da 

intervenção.  Em meio ao período de prosperidade do pós-guerra, desenvolveram-se 

inúmeras obras, tais como: Sé de Lisboa,  Mosteiro de Odivelas, Palácios de Belém e 

Sintra, Castelo de Leiria, Mosteiro de Santa maria de Belém, e Convento do Cristo em 

Tomar. Este novo organismo, entretanto, possuía a sobreposição de alguns serviços 

com os Conselhos de Arte e Arqueologia. Também apresentava outras irregularidades 

tal como os orçamentos serem executados pelo Ministério do Comércio enquanto o 

corpo técnico encontrava-se no Ministério da Instrução. O património arquitectónico 

nacional não se beneficiava com esta dispersão de serviços. (Neto, 2001, ps. 97 e 98) 

É, portanto, efectuada em 1924 uma nova reorganização dos serviços artísticos 

e arqueológicos chefiada por José Domingos dos Santos. Sendo que a mudança de 

maior peso residia na centralização de todos os serviços relacionados aos monumentos 

e palácios nacionais no seio do Ministério da Instrução. Criava-se um Conselho 

Superior de Belas-Artes com funções consultivas e deliberativas ao mesmo tempo em 

que a 3.ª Repartição da Direcção-Geral das Belas-Artes iria dirigir os serviços de 

Monumentos e Palácios Nacionais, a fim de coordenar e criar uma unidade nos 

serviços. (Neto, 2001, p.98) 

A grande novidade introduzida encontrava-se no conceito de 

salvaguarda extensível à envolvência do imóvel (art. 50.º e 69.º). Guardava-se, 

ainda, especial cuidado na reutilização dos monumentos, ficando essas 

situações dependentes de parecer do Conselho Superior de Belas-Artes 

(art.60.º) (Neto, 2001, p.101)  

Estas mudanças, no entanto, não alteraram muitas coisas na prática, os serviços 

continuaram a operar no mesmo local e o corpo técnico não foi modificado, sendo 

assim, o que houve foi uma alteração sobretudo nominal, a onde podemos observar à 

transferência do antigo serviço de monumentos da Administração-Geral para a 3.ª 

Repartição de Belas-Artes. (Neto, 2001, p.101) 

Em 1928 foi efectuado um novo Decreto para os serviços artísticos e 

arqueológicos, que entretanto não veio promover grandes alterações. Este novo 

regime, entretanto, duraria muito pouco. No ano seguinte era criada através de um 

novo decreto a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. “Mais uma vez, 

a mudança tutelar e a descentralização de competências obrigava à transferência 

burocrática dos serviços, embora se assista a uma continuidade na execução dos 

projectos previstos (…)”(Neto, 2001, p.140) 
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1.2. A actuação da DGEMN no Estado Novo: 
O nacionalismo do Estado Novo comungava de uma perspectiva 

triunfalista da História de Portugal. A memória histórica “exigia” o testemunho 

palpável dos monumentos que surgiam, aos olhos dos portugueses, 

reintegrados na sua suposta forma primitiva, a fim de cumprir a missão de 

creditar o passado. (Neto, 2001, p.18) 

 Nesta perspectiva foram traçadas as intervenções monumentais executadas 

pela DGEMN, a fim de se fazer cumprir a fórmula ideológica do Estado Novo: “Deus, 

Pátria e Família”(Neto, 2001, p.140) preservando e intervindo naqueles monumentos 

históricos no qual o Regime Político da altura se identificava ou buscava destacar de 

modo a enfatizar a Pátria Portuguesa. 

 Na ordem terrena tudo convergia para o engrandecimento da Nação, 

cuja tradição secular e gloriosa exigia uma continuidade no presente que 

garantisse o futuro. Impunha-se assim, como prioridade imediata, o reatar do 

fio condutor e linear da tradição pátria, abruptamente interrompida com a 

Revolução Liberal e Constitucional, do século XIX, e com a experiência 

tumultuada da 1ª República. (Neto, 2001, p.141) 

 As bases da renovação da Nação são expressas por Salazar através do termo 

empregado na arquitectura: Restaurar, o aspecto material, moral e nacional. 

Utilizando como exemplo a Biblioteca e Arquivo de Braga que aguardou durante dois 

regimes distintos e de muitos governos contrários uma intervenção que a recuperasse 

depois do incêndio que havia sofrido. (Neto, 2001, p. 142) 

 O emprego de um léxico tão específico remete a um paralelo entre a 

recuperação de valores histórico-ideológicos e os critérios de intervenção no 

património arquitectónico, já que os monumentos são vistos como ilustração destes 

valores. Esta atitude acaba por influenciar a filosofia empregue no restauro dos 

monumentos neste período. “Desta forma, é feito o apanágio da reintegração 

estilística dos monumentos na sua concepção primitiva, contribuindo para que os 

preceitos da unidade de estilo encontrem, com base neste suporte ideológico, um 

incentivo para se instalarem e desenvolverem.” (Neto, 2001, p.142) 

 A DGEMN atua principalmente sobre aqueles monumentos nacionais os quais 

se estava associada a história de uma época de glória, já que estes períodos eram de 

total importância para o regime, pois eram exaltados a fim de gerar uma vinculação 

com o governo vigente e o progresso de outrora do país que se pretendia alcançar 

novamente. Para corroborar esta estratégia propagandística foram criados alguns 

quadros por Martins Barata que se intitulava “A lição de Salazar” (imagem 1) fazendo 

um contraposto entre cenas de um momento anterior, a onde existia outro sistema 

político vigente, e o momento no qual se encontravam. O primeiro sem cor, 
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desbotado, mostrando uma 

falta de zelo pelo património 

público. E o segundo já a 

cores, mostrando o 

progresso empregue no 

Estado Novo. 

O estatuto 

assumido pelos 

monumentos é 

indissociável da 

intenção nacionalista 

de reproduzir 

Portugal na tradição 

do seu passado épico, 

como determina um dos 

Dez Mandamentos do regime: ‘O Estado Novo quer reintegrar Portugal na sua 

grandeza histórica, na plenitude da sua civilização universalista de vastos 

impérios. Quer voltar a fazer de Portugal uma das maiores potências espirituais 

do mundo’ (34). (Neto, 2001, p. 144) 

Portanto vemos que no campo do património os critérios de selecção foram 

previamente delimitados por estes ideais historicistas. Os monumentos que sofrem 

intervenções de restauro para sua salvaguarda são aqueles que melhor ilustram um 

acontecimento histórico vangloriado pelo regime, já que são vistos como testemunhos 

do ocorrido outrora. “ Esses momentos são, por sistema, indexados a um monumento, 

a fim de facilitar a leitura e a retenção da mensagem pretendida por parte dos 

cidadãos: …” (Neto, 2001, p. 145) 

2. Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais – Ruínas de Conimbriga 
O Boletim em estudo relata aspectos históricos da antiga Conímbriga, como 

também, a interacção nos séculos passados com tal monumento, e a intervenção 

executada pela DGEMN no período de 1930 a 1948.  

A maneira com a qual o boletim foi redigido transpassa os ideais vigentes na 

época, os quais já foram aqui referidos. 

2.1. Aspectos Históricos destacados no Boletim  

O Boletim da Direcção-Geral inicia com uma interrogação acerca da data em 

que foi fundada a primitiva Conimbriga. Ressaltando as controvérsias existentes sobre 

o facto. 

Ilustração 1 - Imagem 1 – A lição de Salazar. Disponível em: <http:// 
httnoseahistoria.wordpress.com/tag/a-licao-de-salazar/> 
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De qualquer modo, porém, pode crer-se que foi ali, naquelas esquecidas 

terras de Condeixa-a-Velha, que floresceu até o fim d século V da nossa era uma 

das mais civilizadas cidades da Lusitânia romanizada, émula e orgulhosa 

Mérida, e o mais importante agregado social de todo território (hoje português) 

compreendido entre o Douro e o Tejo. (Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos nacionais, 1948, p.6) 

Este pequeno excerto já nos é capaz de mostrar o porque estas ruínas, até 

então pouco recordadas, como podemos constatar na imagem 2 – que vêem nos 

mostrar o estado das mesmas antes de se iniciarem as escavações – foram escolhidas 

para serem alvo de uma intervenção dirigida pela DGEMN. Elas são símbolo da origem 

do povo Lusitano. Logo em seguida se é realizada a comparação entre Conimbriga e 

Pompeia, de forma a valorizar o monumento romano em solo português. 

As escavações iniciaram-se em 1930, e pode-se encontrar inúmeros vestígios de 

elevada importância: palácio, ‘vilas’ urbanas, termas, balneários, o aqueduto, além de 

algumas sepulturas, inscrições funerárias, moedas, vasos etruscos, mosaicos e até 

mesmo pintura mural. O que 

demonstrava que Conimbriga 

era uma cidade de prazer e 

trabalho beneficiada das 

capacidades construtivas de 

seus habitantes. (Boletim da 

Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos nacionais, 1948, 

p.8) 

Os tempos pacíficos, 

entretanto, eram ameaçados 

pelas invasões bárbaras, o que 

iniciou um processo de 

fortificação das muralhas da 

cidade. Muito dos trechos de 

muralhas que vimos hoje são 

remanescentes deste período. 

“O temor e o afogo foram 

tamanhos que, escasseando 

afinal os materiais de 

construção em volta da cidade, 

e não sendo possível, por falta 

de tempo, fazê-los transportar 

de mais longe, se demoliram 
Ilustração 2 – Antes das Escavações em Conímbriga. (Imagem 

pertencente aos arquivos do Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico) 
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impiedosamente monumentos e outras edificações desnecessárias à vida comum da 

população, mausoléus e até alguns templos, a fim de se utilizarem as respectivas 

pedras, sem respeito ou escolha, quer no enchimento, quer no revestimento exterior 

dos muros da cerca amplificada e dos bastilhões mais úteis aos trabalhos de defesa.” 

(Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.9) 

Esta afirmação é possível tendo em vista que ao longo das obras se descobriu, 

ao meio dos destroços da muralha, muitas cantarias de vulto, colunas mutiladas e até 

mesmo estátuas de pedra e bronze. Os esforços foram em vão, já que Conimbriga veio 

a ser conquistada pelos suevos, facto este relatado por um cronista em 468 (Boletim 

da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.11). Desde então as 

ruínas de Conimbriga foram caindo em um profundo esquecimento.  

No século XVI, segundo parece, alguns corógrafos e historiógrafos mais 

animosos ou mais curiosos se acercaram por vezes desses destroços, que outros 

séculos haviam desfigurado, mas não invalidado; é certo, porém, que nenhum 

deles conseguiu impor à atenção geral ou faze compreender, pelo menos, aos 

seus contemporâneos mais doutos, o valor histórico daquelas relíquias que 

tanto importavam ao estudo da formação e evolução étnica e social do nosso 

povo. D. Manuel, rei civilizador, passando ali em certa ocasião, atentou mais na 

decrépita igreja de Condeixa-a-Velha, que mandou reconstruir, do que no 

museu arqueológico (sem defesa e nem resguardo) em que se transformara a 

famosa Conimbriga; e de todo acervo que ali lhe mostraram, apartou apenas, 

segundo diz, algumas pedras de mais encomiado valor epigráfico, para serem 

conservadas no interior da mesma igreja. (Boletim da Direcção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.11)  

 

Ilustração 3 - Durante os trabalhos de escavação. . (Imagem pertencente aos arquivos do 
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) 
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 É de ressaltar, no entanto, que este esquecimento, e o facto de se encontrar 

soterrada, foi mais benéfico para sua preservação até os dias em que se iniciaram as 

escavações e consequentemente até os dias presentes, pois foi este factor que evitou 

prováveis saques e delapidações como também a degradação gerada pela exposição 

aos eventos climáticos. 

 As ruínas começaram a ser estudadas com mais afinco por volta de 1873, nas 

secções ordinárias da Comissão Arqueológica do ‘Instituto’ de Coimbra (Boletim da 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.13). E foi somente em 

1899 que se iniciaram as primeiras escavações regulares, a onde foram encontradas 

algumas peças e mosaicos (Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

nacionais, 1948, p.14). Já no século XX o ilustre professor dr. Virgílio Correia em acordo 

com o Museu Etnográfico intentou uma discreta exploração para tentar esclarecer a 

complexa história da ruína. À profundidade de 1,60 m encontrou às bases da muralha 

e camada pré-romana, além de alguns artefactos (Boletim da Direcção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.15). 

 Foi, no entanto, somente em 1929 que a Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra solicitou e obteve o subsidio de que carecia para proceder mais uma série 

de investigações. “Pouco depois, em 1930, a direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, no prosseguimento da campanha anteriormente iniciada para 

a dignificação ou salvação do nosso património monumental, tomou afinal o encargo 

de conservar e valorizar, com novos e mais amplos trabalhos, tudo quanto restava da 

famosa Conimbriga.” (Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

nacionais, 1948, p.17) 

 Para finalizar a parte que diz respeito a história de Conimbriga e o motivo pelo 

qual a Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais veio a intervir sobre tal 

monumento, apresenta-se um excerto retirado da página 22 (1949) do Boletim em 

questão, onde podemos ver o louvor ao monumento como evocativo do passado e a 

exaltação para com a actividade da DGEMN por ser a responsável por trazer à luz tal 

monumento: 

 Verdadeiro elo da cadeia de vidas e sucessos históricos que liga à 

milenária Lusitânia a Portugal do século XII e o Portugal contemporâneo. 

Conimbriga reencontrou na nossa própria vida uma centelha, um reflexo da 

vida que perdeu. Para que melhor o pudessem compreender todos os 

Portugueses de hoje e de amanhã, trabalhou ali devotamente, com respeito e 

com fé, durante 18 anos, a Direcção-Geral dos Edifícios e monumentos 

nacionais. – Conseguiu, afinal, realizar o seu intento? Cremos que sim. E cremos 

ainda que, se interrogarmos o Passado e o Presente, face a face, será também 

afirmativa a sua resposta.  
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2.2. As intervenções realizadas pela DGEMN nas ruínas de 

Conímbriga entre 1930 e 1948. 

 

 

Ao iniciar as escavações das ruínas, por volta de 1930, foram todos 

surpreendidos pelo aparecimento de grandes corpos construídos, vestígios não só de 

uma simples cidade morta, mas sim, de uma grande civilização, devido ao grau de 

perícia de sua engenharia e manufactura, como também, pelo arranjo urbanístico. 

(Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos nacionais, 1948, p.17) 

Desenvolveu-se as escavações no território circunscrito a muralha e, 

posteriormente, em 1939, ao se efectuar a abertura de uma estrada de turismo, 

verificou-se que na zona exterior também existiam ruínas notáveis. Sobressaindo-se o 

conjunto restante de um palácio. (Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos nacionais, 1948, p.19)  

Imagem 4 – Pormenor das ruínas. Foto de 1940. . (Imagem pertencente aos 

arquivos do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) 
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As intervenções da DGEMN prosseguiram na seguinte ordem que vem 

explicitada no Boletim nas páginas 30, 31 e 32 (1948): 

 Identificação do perímetro da muralha e das respectivas portas de 

acesso. 

 Identificação das construções antes de se iniciar as obras de escavação. 

 Escavação parcial em torno das áreas edificadas e recolha de objectos 

arqueológicos destinados ao Museu Machado de Castro de Coimbra. 

 Escolha de materiais que poderiam ser aproveitados na reconstrução de 

pilares, muralha, etc... 

 Consolidação e reconstrução de partes da muralha de modo a não 

deturpar os aspectos de ruína. 

 Reconstrução de um arco do aqueduto com as respectivas pedras que 

se encontravam caídas. 

 Consolidação e conservação do pavimento mosaico, e reconstrução de 

alguns com idêntico material. 

 Inventariação das peças de granito do local. 

 Inventariação de todos os objectos recolhidos para o Museu Machado 

de Castro. 

 Reparação de alguns planos de muralha que se encontravam em 

completa ruina, do mesmo modo que se efectuava a recolha de diversos 

objectos provenientes de construções anteriores.  

 Transporte para outro sítio da terra retirada ao longo da escavação 

depois de realizada a devida peneiragem.  

Através desta descrição 

podemos inferir que a proposta de 

restauro aplicada nas ruínas de 

Conímbriga comungavam de ideias 

até mesmo contraditórias, pois 

hora se é expressa a execução de 

anastiloses, ao se reerguer partes 

da muralha ou ainda o arco que se 

encontrava em ruínas, como 

também, a consolidação de outros 

elementos de forma indiscernível 

ou até mesmo de elementos 

inexistentes utilizando materiais 

iguais ao original empregue, o que 

vem a demonstrar claras 

influencias da corrente de Viollet- Ilustração 5 – Palácio Extra-Muros. Foto de 1960.  (Imagem 
pertencente aos arquivos do Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico) 
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le-Duc. Entretanto é também nitidamente expresso o cuidado para que a aparência 

das intervenções possuam o aspecto característico da ruína, o que nos leva a 

identificar, nem que de maneira subtil, a influência do teórico John Ruskin.  

 

Imagem 6 – Plantas das Ruínas presente no Boletim. . (Imagem pertencente aos arquivos do Sistema de 
Informação para o Património Arquitectónico) 

Conclusão: 
Ao final deste trabalho podemos concluir que o restauro não é realizado de 

maneira imparcial, pois qualquer intervenção se trata de uma escolha. Escolha esta 

que é feita por um determinado grupo de pessoas que está inserido em um 

determinado meio, que possuí uma cultura característica, ideais específicos o que 

acaba por influenciar toda e qualquer decisão tomada já que elegemos nossas acções 

de acordo com as nossas experiências e as nossas mundividências, que por mais 

abrangente que sejam, continuam a ser individuais, e portanto, específicas 

impossibilitando a total imparcialidade de nossas escolhas. É evidente, no entanto, que 

estas escolhas possam ser abrangentes quando estamos tratando de um monumento 

nacional – como é o caso das Ruínas de Conimbriga – entretanto, a maneira a qual o 

fazemos ainda assim está intrinsecamente ligada a cultura do país a onde se localiza 

determinado monumento. 
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No caso da intervenção executada pela DGEMN nas Ruínas de Conímbriga é 

evidentes as influências existentes de acordo com a época e o regime político vigente, 

assim como com as teorias em voga. 

Por isso pode-se inferir que cada intervenção é fruto de seu tempo e espaço. As 

escolhas ali presentes não se resumem em mostrar o que é ‘verdadeiro’ ou ‘falso’, elas 

são sim um reflexo daquilo que nós valorizamos, dos valores culturais de cada nação e, 

porque não dizer, de cada indivíduo. 

Como está perfeitamente exemplificado com as intervenções da Direcção-Geral 

ao longo do Estado Novo, os monumentos não possuem um valor por si só, é 

necessário um sujeito para os valorar e assim garantir a sua salvaguarda.   
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