NEWSLETTER
Convento de Cristo na rota de
Fátima
A publicação mensal “País positivo”
do Jornal e Diário de Notícias, salienta a importância de visitar Fátima e
não esquecer tudo o que está à sua
volta, que pela qualidade histórica e
arquitectónica deve ser visto, como é
o caso do Convento de Cristo, com
uma clara referência à exposição da
Botica Real patente até 3 de Julho.

Agenda
“A Botica do Real
Convento de Thomar”

Visitas guiadas à Exposição

Convento de Cristo no “inside buildings” do Google Maps
O Convento de Cristo já faz parte da lista de monumentos abrangidos
pelo modo “inside buildings” da Google. Qualquer pessoa pode agora
fazer uma visita virtual pelo interior do monumento, acedendo, para tal,
ao Google Maps a partir de um smartphone, tablet ou pc. As áreas que
a Google disponibiliza para este novo serviço aparecem indicadas a
azul, tal como consta nos mapas e exemplos abaixo indicados.
					
Visita virtual aqui...

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

Dia dos Museus

II Seminário da revitalização urbana
O Convento de Cristo, o Instituto Politécnico de Tomar e a Ordem dos Engenheiros Técnicos associam-se para a organização do segundo seminário dedicado à revitalização urbana, desta feita subordinado ao reforço sísmico nos edifícios.
O risco sísmico e a situação atual em Portugal, os edifícios públicos e a
vulnerabilidade aos sismos, assim como a importância e os métodos da
reabilitação sísmica serão alguns dos temas em debate ao longo do
seminário.
Mais informações aqui...

II

Tomar - 23 Maio de 2017

REFORÇO SÍSMICO NOS EDIFÍCIOS
Programa (Manhã no Instituto Politécnico de Tomar)
09h00

Recepção e credenciação dos participantes

09h30

Sessão de Abertura

do Convento de Cristo – Andreia Galvão, Professora Doutora na UL
MAIODirectora
2017
Presidente do IPT – Professor Doutor Eugénio Pina de Almeida

Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos – Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes

9h50

O risco sísmico em Portugal
Moderador: Isabel Martins, Vice-presidente da SRSUL da Ordem dos Engenheiros Técnicos
Orador: Mourad Bezzeghoud, Professor Doutor na Universidade de Évora
Mário Lopes, Professor Doutor no Instituto Superior Técnico
Luís Almeida, Especialista e Professor Adjunto do IPT, Presidente da SRCentro da OET
Debate

O Dia Internacional dos Museus
celebra-se no próximo dia 18 de
Maio. Este ano, o tema convida
à reflexão sobre “dizer o indizível
nos museus”.
Consultar programa

Efeméride: Infante Dom
Henrique designado
governador da Ordem
A 25 de Maio de 1420, o Infante D. Henrique é nomeado pelo
papa, a pedido de seu pai D.
João I, Governador e Regedor
da Ordem de Cristo tornando-se, em termos práticos, o
seu primeiro mestre laico. Nesta qualidade vai fazer notáveis
reformas na ordem, tornando-a
por um lado mais aberta à sociedade civil e aumentando, por outro, o
seu potencial de espiritualidade. Foi com o Infante que os Cavaleiros se
tornaram navegantes e que muitos navegantes se tornaram cavaleiros
de Ordem de Cristo.
Nasceu a 4 de Março de 1394, no Porto e morreu, em Sagres, a 13 de
Novembro de 1460.
Saiba mais 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
Nas nossas lojas pode encontrar centenas de artigos como reproduções de
peças de loiça conventual,
artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e
arquitetura do monumento, entre outras.

“O homem que matou Dom
Quixote”
A rodagem do filme baseado no
clássico de Miguel Cervantes continua a decorrer no Convento de
Cristo até ao princípio de Maio.
A estreia está marcada para
2018.

“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

