
 

 

PORTUGUESE 

CANONGATE KIRK 
 

THE KIRK OF HOLYROOD HOUSE 

 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE A IGREJA DE CANONGATE 
 

1. A primeira construção da Igreja de Canongate foi na Abadia de Holyroodhouse que agora se encontra 

em ruínas.  Em 1688, após entendicuentos com Ministro e a Sessão da Igreja de Canongate, o Rei James 

VII (James II da Inglaterra) assumiu a Igreja para ser usada como Capela Real e Capela da Ordem de 

Thistle.  Em troca, o Rei autorizou a construção do actual prédio que foi erigido no novo local da própria 

Canongate.  O dinheiro para esta nova Igreja em Canongate veio dos recursos deixados por um rico 

comerciante, Thomas Moodie, cujo brasão está acima da entrada principal da Igreja.  A construção não 

foi terminada e inaugurada até 1690, e consequentemente, o brasão Real, também acima da entrada, não 

pertence ao Rei James, mas a William i Mary. 

 

2. No ano de 1128, o Rei David I da Escócia, estava cavalgando perto dos atuais jardins do Palácio de 

Holyroodhouse quando foi atirado ao chão por um veado branco adulto. Quando o animal estava prestes a 

chifrá-lo, o Rei teve uma visão da Santa Cruz (ou Crucifixo) entre os chifres do veado, criou coragem no 

que tinha visto e o veado desapareceu.  Em agradecimento a esta salvação, o Rei ordenou a construção da 

Abadia original de Holyrood.  A nave de Igreja da Abadia veio a ser a Igreja de Holyroodhouse, a Igreja 

de Canongate e também serviu como Capela Real, aonde inúmeros soberanos da Escócia foram batizados, 

casados, coroados e enterrados.  O ultimo Rei a ser coroado na Igreja de Holyroodhouse foi Charles I, 

cuja coroação teve lugar em 1633. 

 

3. A lenda do Rei David e o veado branco está retratada no quadro do falecido Stanley Cursiter, 

colocado a direita da nave lateral do Rei David. 

 

4. O painel ornamentado em frente à Mesa de Comunhão nesta nave e que também retrata esta lenda, 

foi projetado por Esmé Gordon.  É o trabalho da Sra. Alison Dickson a quem foi confiada a tarefa de 

completar o painel após a morte da Sra Tait, membro da Congregação, que foi a primeira a trabalhar neste 

projecto.  Foi apresentado em 1973 por Lady Margaret Grant em memória de seu marido, Lord Justice 

Clerk, Superior da Igreja de Canongate. 

 

5. No assoalho da abside estão os nomes e as datas dos Ministros de Canongate desde a Reforma em 

1560.  Dois destes, Thomas White e seu sucessor imediato, Ronald Selby Wright, que durante a Segunda 

Guerra Mundial ficou largamente conhecido como "A Rádio Padre", cobrem um período de quase 

noventa anos. 

 

6.  À esquerda da abside está a Capela Memorial inaugurada em 1951 pelo Governador do Castelo de 

Edinburgh e dedicado à memória dos quarenta filhos de Canongate que deram suas vidas na Guerra 1939-

45.  O pequeno estogo a oeste da Mesa foi presenteado pela Dunkirk Veterans Association contém areia 

das praias de Dunkirk.  A estátua de Christus Victor é Josephina de Vasconcelos. 



 

 

7. O Palácio de Holyroodhouse e o Castelo de Edinburgh situam-se dentro da paróquia de Canongate e 

tem bancos de igreja na Igreja da Paróquia.  À direita da nave central está o banco destinado a Holyrood 

com o brasão apropriado na frente.  A gravura entalhada na parte de trás deste banco é uma representação 

da Nobreza da Escócia (Jóias de Coroa).  A esquerda da nave, está o banco destinado ao Governador do 

Castelo, na frente do qual está o sue brasão e o de alguns daqueles principais Oficiais da Royal Household 

na Escócia. 

 

8. As bandeiras suspensas acima da nave são as Old Colours do 1st Battalion The King's Own Scottish 

Borderers que foram colocadas na Igreja durante uma cerimónia religiosa para o Batalhão em 1976 

assistida pro Sue Alteza Real, Princesa Alice, Duquesa de Gloucester, Coronel-em-Chefe do Regimento; 

e do 7th/9th Battalion The Royal Scots (Regimento Real), colocadas em 1986 na presença de Sua Alteza 

Real, Princesa Anne, Coronel-em-Chefe. 

 

9. As bandeiras a leste da nave lateral (Rei David) são aquelas de antigos governadores do Castelo de 

Edinburgh.  A oeste da nave latral está a bandeira do Reverendíssimo Dr. Ronald Selby Wright.  Na 

parede norte, acima do local reservado ao Coro, estão os Pavilhões Nacionais da Royal British Legion 

Scotland e a bandeira do falecido Reverendissimo Dr. Charles Warr, Deão da Ordem de Thistle e da 

Capeal Real. 

 

10. Em 1983, ano do 350 Aniversário de criação do Regimento, The Royal Scots (O Regimento Real) 

adotou Canongate como sua Igreja Regimental.  Uma placa comemorando este acontecimento está na 

parede à esquerda do púlpito, que é aquele que foi usado na antiga Igreja de West Port pelo famoso 

clérigo e pregador Dr. Thomas Chalmers.  Em 1949, foi transferida de Grassmarket para Canongate. 

 

11. As inúmeras Ordens de Oficio que trabalharam na antigo burgo de Canongate estão lembradas pela 

representa À ão de sua insígnia em frente à galeria do orgão.  Na parede atrás estão dois desenhos 

coloridos mostrando as alterações feitas na Igreja em 1950. 

 

12. No vestíbulo, há um painel mostrando os Abades, Padres e Ministros de Canongate desde o ano 1128 

e também um painel da Mortificação de 1644 que foi trazido da igreja em Holyrood.  Há também uma 

colecção de fotografias comemorando as visitas Reais à Igreja, a última das quais ocorreu em 02 de Julho 

de 1989 quando Sua Majestade, A Rainha, compareceu a uma cerimonia religiosa acompanhada por Sua 

Alteza Real, Príncipe Philip.  Durante este cerimónia, o Registo de Honra foi dedicado ao Esquadrão 603 

da RAF (Cidade de Edinburgh).  Actualmente, repousa no Memorial de Guerra da Capela. 

 

13. No vestíbulo encontra-se a disposição um pequeno plano do cemitério aonde diversas pessoas 

interessantes e históricas estão enterradas.  Entre elas, incluem-se Adam Smith, economista e autor de A 

Riqueza das Nações; o poeta do Século 18, Robert Fergusson e a Sra. Agnes Maclehose, mais conhecida 

como Clarinda, amiga próxima de Robert Burns. 

 

 

Cada domingo as 10.00 am e organizada uma cerimónia religiosa familiar 

seguida pelo Culto Paroquial às 11.15 am 

 

Todos os visitantes serão sempre bemvindos 

 

O Sacramento da Sagrada Comunhão é celebrado durante a cerimónia do Culto Paroquial na Páscoa, 

Penetcostes, Todos os Santos e Natal e também após Culto Paroquial do último domingo da cada mês. 

 


