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Saiba mais aqui...

"A Botica do Real Convento de
Thomar"

Visitas acompanhadas à Exposição

Como complemento da visita ao
monumento ou exclusiva à própria
exposição, marque a sua visita
guiada, com 24h de antecedência.
Mediante bilhete de ingresso no
monumento e sujeita à
disponibil idade de agenda, para
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Espaço em destaque
Mata dos Sete Montes - Antiga Cerca Conventual

A cerca conventual é uma vasta área rural conhecida, desde os
primórdios do povoamento templário da região, como o Lugar
dos Sete Montes. Trata-se de uma unidade de paisagem,
constituída por um maciço montuoso de sete col inas, pequenas
mas de relevo acentuado, que se desenvolvem de norte para sul
em forma de arco de ferradura, com um pequeno mas profundo
vale de premeio, descendo de poente para nascente, onde corre
um ribeiro que verte as suas águas no rio Nabão. Foi na col ina
que l imita a norte o maciço que os Templários fundaram, em 1160
o castelo de Tomar.



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 / Convento de Cristo, estão abertas,
até 30 de junho, inscrições para a Summer
School .

Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet

A par da exposição, patente ao públ ico no Convento de Cristo, está também
onl ine o endereço www.boticaconvento. ipt.pt no qual poderá obter e vizual izar
conteúdos referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá
ainda consultar dois l ivros que fazem parte da história da Farmácia em
Portugal : a "Pharmacopea Lusitana" de 1754 e a "Materia Medica" de 1735.

Saiba mais aqui...

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,
etc. Pode também aceder à
loja onl ine da DGPC:
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

Domingos em Família

No primeiro domingo de cada mês,
dia de entrada l ivre no Convento de
Cristo, às 11H00, não perca as
nossas visitas especiais guiadas e
gratuitas no Convento de Cristo.

Inscrição para:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
ou 249 315 089.

Feira da Laranja é já no
próximno dia 2 de abril

Em cada início de
primavera, no Convento de
Cristo, é tempo da Feira da
Laranja Conventual . Este
evento sol idário, que terá
este ano, a 2 de abril , a sua
5º edição, conta como
habitualmente com a
parceria da Autarquia de
Tomar e da Junta Urbana, o
patrocínio do Intermarché
de Tomar e a colaboração
de várias associações
culturais de Tomar.

As instituições de
sol idariedade social e
comissões de pais da
comunidade de Tomar que
queiram participar, devem
fazer chegar a sua ficha de

inscrição para servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt (caso não
tenha a ficha, sol icite o seu envio pelo telefone 249 315 089)
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