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Convento de Cristo na Rota da Luz - video mapping
O coletivo artístico “o
Cubo” que se tem notabilizado pela
criação e projeção de imagens e efeitos visuais em diferentes
monumentos e espaços públicos (video mapping) um pouco por todo o mundo, traz até à cidade templária um festival de
luz - Flux Tomar - que decorrerá entre os dias 9 e 18 de Junho em
diferentes locais da cidade, entre os quais o Convento de Cristo.

Agenda
“A Botica do Real
Convento de Thomar”

Visitas guiadas à Exposição

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

Concerto no Claustro
O Claustro Principal do Convento
de Cristo recebe no próximo dia
11 de Junho mais um concerto da
Sociedade Filarmónica Gualdim
Pais. A entrada é gratuita.

Semana do Empregador
do IEFP no Convento de
Cristo
Renovar a divulgação dos
serviços prestados pelo IEFP,
assim como apresentar “boas
práticas” resultantes da relação
entre os serviços e as empresas
foi o mote para o seminário do
IEFP que se realizou no Convento de Cristo, integrado na
semana
do
empregador.
Além do seminário, o Convento de Cristo acolheu os formandos do centro de formação profissional de Tomar que puderam assim demonstrar
todos os conhecimentos adquiridos em áreas como a cozinha, marcenaria, soldadura e mecatrónica automóvel.
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Efeméride - Nascimento e
morte de D. João III
A 6 de Junho de 1502, nasce,
em Lisboa, D. João III, cognominado O Piedoso ou
O Pio, pela sua devoção religiosa. Foi o décimo-quinto Rei de Portugal, filho
do Rei Manuel I de Portugal
e
de
Maria
de
Aragão. Sucedeu a seu pai
em 1521. Na qualidade de Rei de Portugal e regedor da Ordem de Cristo introduz profundas reformas na ordem. É esta reforma que vai dar
origem ao grandioso convento do Renascimento, implantado para
poente, extra muros do castelo, em torno da nave com que seu pai
ampliara a igreja templária. Morreu a 11 de Junho de 1557.
Mais informações aqui...

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

Lojas do Convento de
Cristo
O Convento de Cristo dispõe
de duas lojas onde pode encontrar centenas de artigos,
como reproduções de peças
de loiça conventual, artigos
de papelaria com motivos
alusivos à arte e arquitetura do
monumento.

“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 Portugal : a “Pharmacopea Lusitana” de 1754 e a “Materia Medica” de 1735.

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.

Exposição permanente:
“Cerâmicas do Quotidiano”

Siga-nos no facebook

