
2013

ROUTE OF THE PORTUGUESE CATHEDRALS
Meandering along more or less complex historical paths, embodying 
centuries of experiences, Portuguese cathedrals are closely tied to 
the very origins of the territorial logic and strategies of cities. Still 
distinctive nowadays in their surrounding landscape, they play a 
crucial role in our understanding of the structure and organisation of 
the constructed urban grids.
Fundamental constructive matrices, representing the most surprising 
creations, undersigned by important artists, at the cutting edge 
of style and architecture of each era, also unique in the aesthetic 
paradigms they convey, frequently acclaimed as models of inspiration 
in the most varied of times.
Living expressions of an unrepeatable history, which calls out to be 
shared and esteemed, to enable them to portray their mission today 
and materialise such fruitful potentialities; a conscious commitment 
to an appropriate management and conservation strategy is urgently 
required. Inevitably based on the historical and interdisciplinary 
study of each monument, constituting, perhaps, an opportunity 
of reflection on their role in current times. The solidity of this 
knowledge will give rise, naturally, to the effectiveness and quality of 
communication instruments, essential in the process of dissemination 
and valorisation of this heritage amongst all stakeholders.
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Por entre trajetórias históricas mais ou menos complexas,  
onde se plasmam séculos de vivências, as catedrais 
portuguesas encontram-se umbilicalmente ligadas à lógica 
territorial e estratégica das cidades. Ainda hoje marcantes na 
paisagem que as enquadra, desempenham um papel fulcral 
para a compreensão da estrutura e organização das malhas 
urbanas edificadas.
Estaleiros construtivos matriciais, representativos das mais 
surpreendentes criações, firmadas por importantes artistas,  
na vanguarda estilística e arquitetónica de cada tempo, 
singularizam-se ainda pelos paradigmas estéticos que 
veiculam, frequentemente assumidos como modelos de 
inspiração nas mais variadas épocas.
Expressões vivas de uma história irrepetível, que reclama ser 
partilhada e estimada, para que projetem hoje a sua missão  
e materializem tão frutíferas potencialidades, urge assumir, 
conscientemente, uma estratégia de gestão e conservação 
adequada. Inevitavelmente assente no estudo histórico  
e interdisciplinar de cada monumento – constituindo, 
porventura, oportunidade de reflexão em torno do seu papel  
na atualidade – da solidez deste conhecimento derivará, 
naturalmente, a eficácia e a qualidade dos instrumentos  
de comunicação, essenciais no processo de difusão e 
valorização deste património junto de todos os interessados.
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