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Agenda
“A Botica
do Real Convento de Thomar”
Visitas guiadas à Exposição

Como complemento da visita
ao monumento ou exclusiva à
própria exposição, marque a sua
visita guiada, com 24h de antecedência.
As visitas estão sujeitas a disponibilidade de agenda e só são
válidas mediante a aquisição de
bilhete de ingresso no monumento.
Para mais informações contacte:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

O dia internacional dos monumentos e sítios comemora-se no próximo
dia 18 de Abril, este ano subordinado ao tema: património cultural e
turismo sustentável.
À semelhança do que vem sendo hábito, o Convento de Cristo/Castelo
Templário conta com uma programação própria que decorrerá desde
o dia 18 e se prolongará até dia 23.
Entre outras iniciativas o público que acorrer ao Convento poderá
efetuar visitas autónomas e/ou orientadas aos espaços mais emblemáticos do Convento, assim como assistir à animação do Castelo Templário
e às recriações que se irão realizar.
A programação completa do dia internacional dos monumentos e sítios
está disponível no nosso site...
Consultar programação

ABRIL 2017

Domingos em Família
O primeiro domingo de cada mês
é dia de entrada livre no Convento de Cristo. Às 11H00, não perca
as nossas visitas especiais guiadas
e gratuitas no Convento de Cristo.
Inscrições em:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
ou
249 315 089

Feira da Laranja Conventual
A quinta edição da feira da
laranja conventual contou
com a participação de mais
de seis mil pessoas, o que contribuíu decisivamente para o
sucesso desta organização
que promove a solidariedade
social e que, de de ano para
ano, dá cada vez mais frutos.
A laranja continua a ser a raínha
da festa, nas suas mais variadas
formas, desde a doçaria, aos licores e às compotas e reuniu nos claustros
da Micha e da Hospedaria cerca de 30 associações da região com o
intuito de angariar verbas. Como vem sendo hábito realizou-se também
o concurso onde foram atribuídos os seguintes prémios: melhor banca,
melhor doçaria, melhor compota, melhor licor e prémio originalidade,
atribuídos pelo Intermarché de Tomar e ainda um prémio surpresa pelo
Crédito Agrícola.

“O homem que matou D.Quixote”

Até ao início de Maio, o Convento de Cristo será palco das
filmagens do filme do realizador Terry Gilliam. O filme baseado na obra de Cervantes, tem
estreia marcada para 2018 e
conta com a participação de
actores como Adam Driver
e Michael Palin, entre outros.

Lojas do Convento de
Cristo
Nas nossas lojas pode encontrar centenas de artigos como reproduções de
peças da loiça conventual,
artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e
arquitetura do monumento, entre outras.

O Convento de Cristo e a cultura
do Renascimento em Tomar
Organizado pelo Centro de
Estudos em Arqueologia Artes
e Ciências do Património, da
Universidade de Coimbra, em
parceria com a DGPC / CC,
estão abertas as inscrições para a
Summer School, até 30 de junho.

“A Botica do Real Convento de Thomar” também na internet
A par da exposição no Convento de Cristo, visite também o endereço
www.boticaconvento.ipt.pt onde poderá consultar todos os conteúdos
referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá ainda
consultar dois livros que fazem parte da história da Farmácia em Portugal : a “Pharmacopea Lusitana” de 1754 e a “Materia Medica” de 1735.
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Exposição permanente:
“Cerâmicas do Quotidiano”

Siga-nos no facebook

