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NEWSLETTER

“A Botica do Real 
Convento de Thomar”

-Prolongamento da Exposição-

Informamos os nossos visitantes 
que a  exposição “A Botica Real do 
Convento de  Thomar” foi prolon-
gada até ao dia 29 de Setembro.
A marcação de visitas continua su-
jeita à disponibilidade de agenda.

Para mais informações contacte:

  
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

JULHO 2017

De 7 de Julho a 15 de Setembro,  
estará patente nas Salas do Novi-
ciado uma mostra do trabalho de 
Carrilho da Graça.
Esta exposição itinerante, que 
teve início em 2015, revela-nos o 
olhar do arquiteto a partir da ci-
dade sobre a qual tem trabalha-
do nos últimos 30 anos: Lisboa. 

Conferência: Templários - das origens ao términus

A edição deste ano da Festa Templária inicia-se com um seminário que
pretende contribuir para lançar um olhar sobre a Ordem que durante 
quase 2 séculos teve um papel decisivo na construção do mundo tal 
como o conhecemos hoje. 

Este Seminário está integrado no âmbito da Rede Europeia de Cidades 
Templárias, visando a criação do itinerário cultural de cidades templárias. 

A temática escolhida, permite criar uma retrospectiva histórica da
influência Templária desde a sua criação e confirmação, com o 
concílio de Troyes (França, 1129), até à   última presença Templária na 
Europa – Portugal.

                             Inscrições e programa da conferência... 

Além do seminário que marca o início de mais uma Festa Templária e 
que o Convento de Cristo acolhe, o restante programa que se estende  
ao longo de 4 dias, pode ser consultado aqui...

Exposição de Arquitetura 
Carrilho da Graça

http://www.conventocristo.pt/pt/index.php
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=214#n2
http://
http://www.templarios2017.ipt.pt/
http://www.conventocristo.gov.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=236#n2


Siga-nos no facebook

Exposição permanente:
“Cerâmicas do Quotidiano”

“A Botica do Real Convento de Thomar” 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 Portu-
gal : a “Pharmacopea Lusitana” de 1754 e a “Materia Medica” de 1735.

Lojas do Convento de
Cristo

O Convento de Cristo dispõe 
de duas lojas onde pode en-
contrar centenas de artigos,
como reproduções de peças 
de  loiça conventual, livros, 
artigos de papelaria com 
motivos      alusivos à arte e ar-
quitetura do monumento. 

A 27 de Julho de 1139, Afonso 
Henriques autoproclama-se Rei 
de Portugal, afirmando a sua 
independência em relação 
ao reino de Leão. Portucale, 
ou Portugal, só  viria a ser  
reconhecido como reino por 
Afonso VII de Leão em 1143.
Afonso Henriques confirma

aos Templários as doações que a sua mãe anteriormente lhes fizera e 
acrescenta outras. Das novas doações ressalta a do Termo de Ceras, 
vasto território a meia distância entre Santarém e Coimbra, onde os 
Cavaleiros fundaram o castelo e vila de Tomar, que será a comenda 
principal do Templo em Portugal. Já a Santa Sé só virá a reconhecer a 
realeza de Afonso Henriques em 1179.
                                                                          Mais informações aqui...

Afonso Henriques auto-
proclama-se Rei de Portu-
gal - Efeméride

Esta mensagem está de acordo com a legislação europeia sobre o envio de mensagens:
qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor e 
deverá proporcionar ao recetor a hipótese de ser removido da lista. Para ser removido da 
nossa lista, basta que nos responda a esta mensagem, colocando a palavra “Remover” no assunto.

Entradas gratuitas 

A partir de 1 de Julho de 2017, a 
entrada é gratuita (até às 14h.) 
em todos os monumentos e mu-
seus sob a tutela da DGPC, aos 
Domingos e feriados - válido para 
todos os cidadãos residentes 
em território nacional, mediante 
apresentação de comprovativo.

http://www.conventocristo.pt/pt/index.php
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=white&pid=190&identificador=ct119_pt
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=191#n2
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
https://www.facebook.com/ConventodeCristoTomar/?fref=ts
http://www.boticaconvento.ipt.pt
http://www.boticaconvento.ipt.pt/
http://www.conventocristo.gov.pt/pt/index.php?s=white&pid=212&identificador=ct141_pt
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=white&pid=218&identificador=ct147_pt
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/comunicados/entradas-gratuitas-nos-museus-e-monumentos-da-dgpc-aos-domingos-e-feriados-partir-de-1-de-julho/

