INFORMAÇÃO À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Capela de Santo António - Solar dos Condes de Prime
Em pleno coração da cidade, a Capela de Santo António do Solar dos Condes de Prime, mandada edificar em
1748, por José Teixeira de Carvalho, completa no extremo sul, a frontaria do solar. Possui enorme elegância de
linhas, com grande trabalho de cantaria nas janelas, portas e cornijas.
O seu interior conjuga as diferentes linguagens artísticas. O retábulo, de talha dourada de estilo Joanino, contrastando harmoniosamente com o azul e branco dos tapetes de azulejaria, que revestem todas as paredes e ainda
com o colorido da pintura em perspetiva, da cobertura.
Para fomentar o interesse e respeito por este património, potenciando o acesso dos cidadãos à fruição da cultura,
serão apresentadas periodicamente informações sobre aquele.
Assim, a Capela de Santo António apresenta:
A relíquia do mês:

“Cristo Crucificado”
Ao centro, sobre o altar, à frente do sacrário, figura uma escultura em madeira
policromada, datável do Sec. XVII, de Cristo crucificado em cruz latina, sobre
base quadrangular, composta por dois degraus e rebordo.
Cristo aparece em posição frontal, preso a uma cruz. Cabeça inclinada à direita
e à frente com os olhos fechados. Corpo com ligeira torção à esquerda, cuja
sugestão de movimento é reforçada pelas pernas também com ligeira torção
para o mesmo lado e flexionadas. Apresenta rosto ovalado, com carnação
rosada, com bigode e barba marron. Os cabelos são longos, da mesma cor,
estriados e com uma mecha que cai sobre o seu ombro direito. Do seu peitoral
desnudo percepciona-se a anatomia torácica. Braços abertos, com pigmentos
vermelhos sugerindo sangue. Perizônio branco, com nó no lado direito, donde
cai uma faixa que imprime movimento. Tem as marcas do martírio nas mãos, joelhos e pés, traduzindo grande
sofrimento
Visitas guiadas: de 3ª a 6ª feira, das 16h30 às 17h30
Para mais informações: telefone: 232427427 (Câmara Municipal de Viseu) ou email: apoiomunicipe@cmviseu.pt.

Com os melhores cumprimentos.
Respeitosamente
O Presidente da Câmara,
Dr. Fernando Ruas
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