
 

Comprimento excluindo a obra: 144 m (136 m de obra) 
Largura do transepto: 53 m 
Altura das abóbadas: 32 m 
Altura das torres: 86 m 
Altura do pináculo: 114 m 
Área ao solo: 6300 m² 

 

-9h15-18h de outubro a março 
-9h15-19h de maio a setembro 

-20h+ todos os sábados 

 

Missa de domingo às 10h30 
Em julho e agosto, de terça a sexta: 

adoração às 17h30 e missa às 18h30. 

 
 

A recepção está aberta todo o verão.  
Fora do verão, a equipa Parvis garante a recepção durante 

os eventos. A loja está aberta todo o verão e das 14h às 
17h fora do verão. (em caso de encerramento,  

contacte a reitoria). 

 

Para informações sobre cerimónias, sacramentos, visitas 
espirituais, eventos, etc ... existe uma recepção  

na reitoria da Catedral: 
- de manhã das 9h30 às 12h de terça a sábado 

- e à tarde das 14h às 17h de segunda a sexta-feira, 
 entre em contato com o presbitério da Igreja de São 

Paterne (02 38 42 13 00) 

 

 

Rectorat Cathédrale, 26 rue saint Etienne, 45000 Orléans 
 : 02 38 77 87 50 

 cathedralesaintecroix@wanadoo.fr 
 http://www.cathedrale-orleans.fr 

  Smartphone : BellesEglises 
Facebook : cathedraleorleans 

 

Edition : PARVIS, Pastorale d’Accueil des VISiteurs 

 

     
 

Catedral da Santa Cruz 
Catedral Real 

 

 

Nomeado em homenagem às relíquias da Santa Cruz cuja 
presença é atestada desde o século VII, a catedral gótica de 

Orleans tem conhecido seis séculos de construção,  
apoiada pelos reis da França. 

O sub-solo revela igrejas anteriores. 
 
 
 

Joana d'Arc rezou aqui a 8 de maio de 1429. 
 
 
 

Estamos felizes em recebê-lo neste lugar de oração. 
Seguindo a rota abaixo, você descobrirá os tesouros 

da catedral e o sentido da sua presença. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Nártex          Nave            Transepto            Coro           Abside 
      Sec. XVIII      Sec. XVI          Sec. XVII           ec. XVIII       Sec. XIII 
 

 
  

1 

2 
3 

4 

5b 
6 

5a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Henrique IV                                                                                   Luís XIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*quando a palavra igreja está escrita com “I” maiúsculo, refere-se à comunidade 
católica. Um “i” minúsculo indica que se trata do edifício 

uma igreja* “São Etienne” teria sido fundada por 
São Altino, primeiro bispo de Orleães, que teria 
sido um dos 72 discípulos enviados por Cristo (cf. 
Evancgelho de São Lucas, cap. 10). 
igreja fundada por São Euverte, tendo sido mais 
tarde aumentada em altura por São Aignan. Estes 
são os dois bispos santos protectores da Igreja*. 
06 de junho, a coroação de Carlos II “O Calvo”. 
baptismo de Roberto II, Filho de Hugo Capeto. 
Natal, fundação da dinastia capetiana pela 
coroação de Roberto II "O Piedoso". 
destruição da Catedral durante o grande incêndio 
de Orleães. 
construção da igreja românica, uma das maiores 
do Ocidente. 
03 de agosto, a coroação de Luís VI “O Gordo”. 
colapso de parte do coro românico. 
 

 
11 de setembro, colocação da primeira pedra da 
nova catedral de estilo gótico. 
13 de setembro, inauguração do coro. 
suspensão dos trabalhos devido à Guerra dos Cem 
Anos. 
março, destruição quase total por fanáticos 
protestantes, apesar da oposição do duque de 
Condé. 
18 de abril, colocação da primeira pedra de 
reconstrução por Henrique IV, sinal de reconciliaçã. 
fim da construção do transepto dedicado a Luís 
XIV. 
recepção das madeiras do coro. 
Apresentação e aprovação da maquete da 
fachada por Luís XV. 
fin da construção da fachada ocidental. 
recepção do grande órgão. 
8 de maio, inauguração oficial da catedral por 
Charles X, 542 anos após o início dos trabalhos. 
recepção do pináculo actual. 
recepção dos retábulos e confessionários do 
transepto. 
realização das estações da via sacra na nave. 
inauguração dos vitrais de Joana d’Arc (nave). 
recepção dos novos vitrais das capelas. 
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 Entrando na Catedral, uma das 5 maiores 
da França, pode-se admirar a beleza desta 

imensa nau (ou nave), dos seus pilares 
delgados sem interrupção até às abóbadas que 
culminam nos 32 metros e do seu comprimento até à 
abside. O transepto corta ao meio a nave, formando 
assim o plano de uma cruz, o sinal dos cristãos. 
 

 
86 metros acima, encontram-se no topo das duas 
torres, oito anjos, perto do céu, carregando os 
instrumentos da Paixão de Cristo. Pode-se admirar 
um desses anjos usando a coroa de espinhos perto 
do portão principal. 
 
 

Ao avançar na nave, girando pode admirar-se o 
grande órgão com 3760 tubos e 54 registros 
inteiramente manuais. Originalmente instalado no 
século XVII na Abadia de Fleury em Saint-Benoit-sur-
Loire, vendido para a revolução, foi remontado na 
Catedral em 1822 e posteriormente retrabalhado 
diversas vezes, especialmente pelo grande artesão 
de órgãos, Cavaillé-Coll. 
 

 
 

 
 

 Em 1568, durante a guerra da 
religião, Orleães estava nas mãos do 

duque de Condé, líder dos 
protestantes. Não desejando a destruição 

da Catedral, ele ordenou o muramento das 
entradas. Em março de 1568, as tropas fanáticas 
de Condé entram pelas janelas de vitrais e fazem 
explodir os quatro pilares do transepto. A catedral 
desmorona, ficando de pé somente as capelas da 
abside e duas abóbodas da nave.  

 
Desejando o apaziguamento da França, Henrique 
IV veio colocar a primeira pedra da reconstrução 
em 18 de Abril de 1601. Essa pedra encontra-se 
no pilar (referência 2). 

 
Considera-se, como data oficial do fim da 
reconstrução, a inauguração da catedral por 
Carlos X em 8 de Maio de 1829, ou seja, 542 anos 
após a colocação da primeira pedra em 1287. Mas 
os trabalhos perduraram...

Os retábulos neogóticos (retábulo significa “parte de trás 
do altar”), são dedicados à Virgem Maria (lado norte) e ao 

Sagrado Coração (lado sul).  
 

O retábulo norte, dito da Virgem, exibe cenas da vida da 
Virgem: Apresentação da Virgem no Templo, casamento de Maria e 
José, Anunciação do nascimento de Jesus, filho de 
Deus e Maria, a fuga para o Egito de Jesus, Maria e 
José para escaparem da perseguição do rei Herodes, 
e sob o altar, o presépio de Natal ou natividade. 
 
O retábulo sul, dito do Sagrado Coração, exibe cenas 
em torno da história da Paixão: Última Ceia onde 
Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, 
Agonia no Jardim das Oliveiras (Noite de Quinta para 
Sexta-Feira Santa), Crucificação na Sexta-Feira Santa, 
Ascensão de Jesus ao Céu 40 dias após a Páscoa, e sob 
o altar, apóstolos. 

 
O transepto onde os retábulos estão instalados 

foi reconstruído durante o reinado de Luís XIV 
e dedicado ao rei sol. É por isso que podemos 
ver nas rosetas acima dos retábulos, no 
exterior, a sua máscara de bronze dourada 

rodeada pelo seu lema “Nec Pluribus Impar” que 
significa “Como nenhum outro”! 

 

 

 No século IV, durante a consagração (acto que faz 
sagrado) da Catedral, São Euverte, bispo de Orleães, tem a 

visão da mão de Deus abençoando a 
Catedral. Então ele pára a celebração e diz: "Esta 
catedral não será abençoada pela mão do homem, 
pois já o foi pela mão de Deus". Em memória deste 
facto, a mão benzente de Deus está pintada na 
pedra angular da abside na parte de trás do coro, 
e a Catedral é provavelmente a única igreja no 
mundo a não ter uma cruz de consagração pintada 
nos pilares. 

 No coro reuniam-se os cânones que tinham a carga espiritual e 
material da Catedral. Eles instalavam-se nos 
estábulos e rezavam sentados ou de pé de 
acordo com a celebração. Acima deles e 
tornando a sua meditação propícia, estavam 21 
medalhões lindamente esculpidos em madeira 
de carvalho, datados de 1701, representando 
as principais cenas da vida de Jesus Cristo. A 
pequena luz vermelha na parte de trás do coro 
materializa para o crente a presença 

permanente de Cristo sob forma de hóstia consagrada e colocada em 
reserva no tabernáculo de ouro. 

 

 Desde pelo menos o século VII, e talvez 
desde o século IV, a Catedral tem 

relíquias da cruz em que Jesus Cristo foi 
crucificado. Por esta razão, foi um 

importante lugar de peregrinação, especialmente a 
caminho de São Tiago de Compostela. A tradição diz 
que a Santa Cruz foi descoberta em Jerusalém por 
volta de 327 pela mãe do grande imperador 
romano Constantino I, Santa Helena. A capela 
Sainte-Hélène (referência 5a) registra a doação de 
relíquias da cruz para a Catedral de Orleães. Essas 
relíquias (duas pequenas lascas contidas no relicário acima) são 
particularmente veneradas em 14 de setembro, no dia da Cruz Gloriosa 
e na “dédicace” (festa) da Catedral. 

 
Na capela oposta (referência 5b) dedicada a São Yves, 
padroeiro dos Bretões, foi instalado em 1996, o vitral da 
Cruz Gloriosa de belos tons dourados e azuis profundos. 
Este novo vitral, assim como os das outras capelas, que 
se encaixam admiravelmente entre os restos dos vitrais 
do século XIX, foram baseados nos desenhos e pinturas 

de Pierre Caron. 
 

 
 

 

 

 A capela (referência 6) é dedicada a Santa Joana d'Arc. 
Os bispos de Orleães 

trabalharam particularmente 
para a canonização 

(reconhecimento da santidade) da santa 
que ocorreu a 16 de maio de 1920 pelo papa 
Bento XV. O bispo de então era o Bispo 
Touchet, que é representado pela estátua 
de mármore rezando ao pé do altar. 
Anteriormente, foi o bispo Dupanloup, cuja 
tumba monumental fica na capela oposta 
(entrada sul), que fez muito pelo 
reconhecimento das virtudes de Joana. 
 
Sob a proteção de Santa Joana d'Arc são também homenageados nesta 
capela os mortos da Primeira Guerra Mundial. 

 
O maior sino da Catedral, o zangão (som grave) de 6 
toneladas, é chamado de "Saint Joan of Arc". 
 
Nota : Joana d'Arc foi queimada viva em Rouen a 30 
de maio de 1431 e as suas cinzas foram espalhadas 
no rio Sena: por essa razão não há túmulo da santa. 
 

A vida de Santa Joana d'Arc é também homenageada pelos 10 vitrais 
da nave. A explicação dessas janelas encontra-se no folheto: "Joan of 

Arc" (in English). 
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