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Arhitectul Petre Bugod s-a nascut in Romania, unde a studiat doi ani 1960-1962 la 
Facultatea de Arhitectura “Ion Mincu” din Bucuresti, dupa care a plecat in Belgia, 
unde a studiat inca patru ani la Ecole Nationale d’Architecture et Arts Visuels “La 
Cambre”. 
In 1970 a emigrat in Israel. 
A castigat mai multe premii pentru proiectele sale  de arhitecttura.  
Proiectul “Cardo” pentru o restaurare in orasul vechi Ierusalim, figureaza printre cele 
mai bune 50 de proiecte ale primilor 50 de ani de istorie a statului Israel. E 
reabilitarea si redescoperirea vechii artere romano-bizantine ale Ierusalimului, o 
imbinare de muzeologie, comert si locuinte noi. 
Petre Bugod a lucrat la reabilitarea a patru cladiri dintre cele 11 ale municipalitatii din 
Ierusalim, a reabilitat diferite zone din orasul vechi Ierusalim ca piata din fata Portii 
Damascului, manastirea calugaritelor din Sion de la Ein Karem, manastirea de 
calugarite Benedictine de la Abou-Gosh, amfiteatrul de 1.600 locuri al Universitatii 
din Haifa si multe altele. 
In Belgia s-a specializat in acea parte a arhitecturii care se ocupa de integrarea 
vechiului in nou. 
 
“Din punct de vedere al arhitectului, e mai usor sa construiesti ceva de la zero. Ca sa 
pastrezi elementele vechi iti trebuie ceva mai multa imaginatie, trebuie sa fii creativ” 
spune Petre Bugod. 
Din 1975, Petre Bugod are propria firma de arhitectura, unde lucreaza impreuna cu 
Eunice Figueiredo, sotia sa de origine braziliana, diferite proiecte in specializarea 
numita “integrarea vechiului in nou”. 
Intre alte proiecte a lucrat si pentru reabilitarea orasului biblic Capernaum : 
… acum 2.000 de ani, pe locul respectiv, aflat in Galileea, aproape de Lacul 
Tiberiadei, Isus a infaptuit multe dintre minunile consemnate in Evanghelii. 
In centrul orasului, aproape de sinagoga, se gasea casa Sfantului Petru, devenita loc de 
adunare a primilor crestini (iudeo-crestinii), care foloseau casa ca loc de rugaciuni: 
Domus-Ecclesia este originea bisericii crestine. Astfel, Capernaum este cel mai vechi 
loc de pelerinaj crestin din Tara Sfanta. In secolul al V-lea, in perioada bizantina  
peste casa Sfantului Petru, a fost inaltata o biserica octogonale: Isola Sacra a orasului. 
Proiectul Capernaum a avut ca scop readucerea la viata a orasului antic, prin 
transformarea sa intr-un complex muzeal in aer liber, construirea unui muzeu  si un  
“Centru de Interpretare-muzeu”, care sa recompuna prin mijloace moderne viata 
cotidiana din timpurile biblice si sa explice miracolele savarsite de Isus pe aceste 
locuri. 
Restaurarile arheologice fac parte din numeroasele proiecte: mai multe monumente 
din vechiul oras romano-bizantin Skythopolis (Beit Shean) au fost tratate de echipa: 
doua cladiri de terme, Nimfeul, stoa , poarta de Nord. 
Restaurari in partile vechi ale oraselor din Tara Sfinta, fac deasemena parte din 
proiecte: Nazareth, Akko, Jaffo, Beit Shean.  
 
 
 


