Capela de Santo António em Dornes

Ficha Técnica
Característica: Arquitectura Religiosa
Classificação: Capelas
Localização: Dornes
Especialista: Dr.ª Ana Torrejais
Morada: Freguesia de Dornes
Referência: a_Dornes_26
Propriedade: Bispado de Coimbra
Enquadramento
A capela de Santo António localiza-se próximo da escadaria de acesso à igreja de Nossa
Senhora do Pranto de Dornes. No entanto, adossado à lateral esquerda do pequeno templo,
destaca-se o volume de um anexo adaptado a garagem particular.
Notícias Históricas
Esta capelinha é referida na Corografia Portugueza do padre Carvalho da Costa, assim como
nas Memórias Paroquiais de 1758.
Descrição Arquitectónica
Edifício remodelado, de planta longitudinal de nave única e cobertura em telhado de duas
águas, na junção das quais se ergue uma cruz de Cristo. A fachada principal é simplesmente
constituída por uma porta rectangular, através da qual se acede ao pequeno templo. Pelo
interior, a cobertura é madeirada e de três planos, enquanto que o pavimento é lajeado.

Património Integrado
Pelo interior, para além da mesa de altar, apenas existe um nicho de cantaria, localizado na
parede frontal, onde se conserva o orago: obra em madeira policromada, de carácter popular,
que ostenta a cruz de Cristo e o Menino, de pé, sobre um livro. A cobertura é madeirada e de
três planos, enquanto que o pavimento é lajeado.
Estado de Conservação
Edifício reabilitado, com manutenção regular. Aparentemente, o estado de conservação do
imóvel e do correspondente património integrado revela-se estabilizado.
Grau 4 - Edifício reabilitado ou reconstruído.
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