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Espaço em Destaque

Torreão sudoeste do
Castelo de Tomar,
também conhecido como
Torre de Dona Catarina.

Torre quadrangular pertencente ao
perímetro muralhado original do
séc. XII, reformada pela monarca
em 1533, recebendo as janelas de
mainel (elemento vertical que divide
o vão de uma janela)

Nos inícios do século XX sofreu
importantes obras de recuperação,
por parte da D.G.E.M.N., que lhe
retiraram anexos, conferindolhe um
aspecto mais aproximado da sua
forma e função originais.

Rota do Património
Mundial do Centro

Neste ano que se inicia está previsto o regresso, para os
alunos do 4º ano do 1º ciclo, das visitas “Era uma Vez…
Monges, Cavaleiros e Reis - À descoberta dos Mosteiros
Património do Centro”.

Trata-se de um projeto conjunto dos Municípios de
Alcobaça, Batalha e Tomar, com as parcerias do Convento
de Cristo, Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha.
Propõe-se um conjunto de três visitas de estudo, real izadas
em contexto de aula e destinadas aos alunos que
frequentam o último ano do 1º ciclo das Escolas Públ icas e
Escolas João de Deus, dos três concelhos.

Os alunos têm assim a oportunidade de conhecer os três
Monumentos Património da Humanidade na Região Centro,
desenvolver oficinas lúdicas alusivas às personagens
emblemáticas de cada um deles e embarcar numa viagem
à época medieval , onde podem descobrir como viviam os
monges, os cavaleiros e os reis.

Para o públ ico não escolar que pretenda visitar este território a DGPC
dispõe do "Bilhete Património Mundial" para acesso aos três
monumentos, Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha e Mosteiro de
Alcobaça pelo valor de 15€.

Nos “Lugares Património Mundial do Centro - Rede Cultura 2.0”, que
inclui para além destes monumentos a Universidade de Coimbra - Alta
e Sofia, estão ainda previstos para 2022 vários concertos e exposições.



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

EFEMÉRIDES

NASCERAM EM JANEIRO:

D. Afonso V, 15 de janeiro de 1432;

D. Catarina de Áustria (Regente)
14 de janeiro 1507;

D. Sebastião, 20 de janeiro 1554;

Cardeal D. Henrique, 31 de janeiro
1512;

COMEMORA-SE EM JANEIRO:

1 - Dia Mundial da Paz
4 - Dia do Brail le
6 - Dia de Reis

Continua patente na nossa Sala
Multiusos a Antevisão da
Exposição, programada para
este ano de 2022, com algumas
peças do nosso vasto acervo
epigráfico e funerário.
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Livro em destaque

No mês do seu
aniversário destacamos
o l ivro de Annemarie
Jordan sobre a vida de
Catarina de Áustria,
viúva de D. João I I I e
nora de D. Manuel I .

Esta rainha teve o seu
Paço no Convento de
Cristo e ficou conhecida
pelo seu pecul iar gosto
por animais exóticos e
pela sua coleção de Arte
Asiática.

Loja do Convento de Cristo

Para além da l inha Convento de Cristo, com reproduções de
peças de loiça conventual , dispõe de uma oferta de artigos
exclusivos das lojas DGPC que incluem peças de joalharia,
artigos de papelaria e l ivros relacionados com arte e
arquitetura monumental portuguesa.

DGPC:http://www.patrimoniocultural .pt/pt/shop
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