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BEM-VINDOS À CATEDRAL DE WORCESTER 
 
 
Bem-vindos à catedral de Worcester, sede episcopal da fé cristã há mil e 
trezentos anos. 
 
     O núcleo central desta catedral existe desde o ano 680.  A construção do 
edifício actual foi iniciada em 1084, quando Wulstan era bispo, sendo também 
daquela época a cripta e a  sala capitular.  A construção da maior parte do 
edifício normano teve lugar entre 1224, quando foi iniciada a Capela de Nossa 
Senhora, e 1375, quando se completou a torre actual, dotada de doze sinos. 
     Do século X ao século XVI a catedral foi a sede de um mosteiro beneditino, 
porém em 1541 os monges e seu prior foram destituídos pela reforma, sendo 
substituídos por um deão e cónegos protestantes. 
     Nesta catedral famosa são celebradas as funções religiosas da diocese, 
concertos musicais, festas e cerimónias municipais.  A catedral recebe milhares 
de visitantes de todos os países do mundo. 
     A cripta românica do século XI é recomendada principalmente aos visitantes 
que desejem oferecer orações pessoais.  Foi denominada “Capela da Unidade 
Cristã”.  A sala capitular dá acesso ao claustro.  No presbitério encontram-se o 
túmulo do Rei João e a capela do Príncipe Artur.  Não deixe de visitar o coro, 
cujos assentos datam do século XIV e são de carvalho entalhado. 
     Também merecem uma visita a loja de recordações, o posto de informações e 
o café (ver planta). 
     Esperamos que a visita lhe agrade e que volte a visitar-nos em breve.  A 
catedral está aberta todos os dias do ano e a entrada é gratuita.  Porém, a sua 
manutenção depende da oferta generosa dos seus fiéis e visitantes. 
 
Horário das celebrações: 
 
Domingo:  07.30  Matinas 
   08.00  Comunhão 
   10.30  Eucaristia cantada 
   16.00  Vésperas cantadas 
   18.00  Vésperas com sermão 
 
Dias de semana: 07.30  Matinas 
   08.00  Comunhão 
   17.30  Vésperas com coro 

(excepto durante as férias escolares) 
 



Portuguese 
 
1. Porta norte 
2. Monumento a Sir 

Edward Elgar 
3. Nave central 
4. Capela de Jesus 
5. Subida à torre 
6. Coro 
 Túmulo do Rei João 
 Túmulo do Príncipe  

  Artur 
7. Capela de São Jorge 
8. Capela de Nossa  

  Senhora 
9. Velas para orações 
 pessoais 
10. Entrada para a cripta 
11. Posto de informações/ 

Sacristia 
12. Entrada do claustro 
13. Loja de recordações 
14. Sala capitular 
15. Café 
16. Casa-de-banho dos 

homens/das senhoras. 
Deficientes físicos 

17. Saída para o pátio do 
colégio.  Rio Severn e 
museus  


