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Laocoonte e seus filhos – versão de Rafael 



Laocoonte e seus filhos – versão original 



Laocoonte e seus filhos  



Av. de Berna, Lisboa 



 As novas redes 



Antigo Cinema Paris, Lisboa 



Convento de Arroios, Lisboa 



 Rua Viriato – Ampliação em edifício de acompanhamento 



Edifício Heron Castilho, Lisboa 



 Os edifícios a não demolir 



 Av. da República – Um edifício a preservar ? 



 Av. da República – Um edifício a preservar? 



 Av. da República – Fachada e pormenor 



 Av. da República – O Alvará! 



Chalet da Condessa d´Edla, Sintra 



Reabilitação muito intrusiva 



Cicatrizes 



Habitação, Guimarães 



Antiga Fábrica de curtumes, Guimarães  



Antiga Fábrica de curtumes, Guimarães  



As Mina de Salomão 



“Os cidadãos são os depositários 
de um bem, do qual a 
Comunidade tem direito a 
pedir contas. Os bárbaros e os 
escravos detestam a ciência e 
não respeitam as obras de arte. 
Os homens livres amam-nas e 
conservam-nas”  

Convenção Nacional Francesa, 1794 



Camillo Boito 



a. deverão limitar-se as intervenções ao mínimo 
possível mas,  caso se executem, têm de ser bem 
identificadas; 

b. deverá ser visível a diferença entre as partes antigas 
e as novas; 

c. deverá ser visível a diferença entre os materiais 
modernos e os originais aplicados nas diversas obras; 

d. as partes que foram eliminadas, deverão ser expostas 
num lugar próximo ao monumento restaurado; 

e. deverá ser feito o registo da intervenção 
acompanhada de fotografias das diversas fases dos 
trabalhos, colocadas no próprio monumento ou num 
lugar público próximo; 

f. deve-se assinalar ou gravar a data de execução das 
intervenções no edifício numa epígrafe descritiva da 
actuação. 

Camillo Boito 
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