"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
disponibilidade de agenda, para
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Espaço em destaque
Enfermaria do Convento de Cristo
Ocupada durante mais de um século pela instituição militar, após
a extinção das Ordens Religiosas, a Enfermaria do Convento de
Cristo é um dos espaços deste monumento, pouco conhecidos,
por estar encerrado ao grande público.
Esta parte do edifício conventual deve-se a D. João IV que, após
1640, com a Restauração da Independência de Portugal, reinicia
os trabalhos de construção do Convento, suspensos durante os
reinados de D. Filipe III e D. Filipe IV de Espanha. O Convento tem,
novamente, um arquitecto para realizar as obras que serão
concluídas em 1690 com uma nova enfermaria e uma nova
farmácia.
Saiba mais aqui...
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Descontos em viagens de comboio
e ingressos no Convento de Cristo
e Museu Nacional Ferroviário
Consulte aqui os descontos para
viagens individuais e de grupo que a
CP - Comboios de Portugal concede a
quem pretenda visitar o Convento de
Cristo.
Protocolo: DGPC / Convento de Cristo,
CP - Comboios de Portugal e
Fundação Museu Nacional Ferroviário.

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.
Ao longo de duas semanas, entre 10 e 21 de julho, os estudantes
tomarão contacto físico com as estruturas do edificado, em
permanente desafio de inteligibilidade, mas serão também
chamados a uma planificação expositiva a partir do acervo
escultórico guardado no Convento. A partir desta experiência, onde
se incentiva a musealização das reservas do Convento, ganhará
sentido uma outra consistência na abordagem às questões formais
da escultura do Renascimento em Portugal. Constituir-se-á, assim,
um laboratório de pesquisa formal em íntima relação de forças com
a componente escultórica presente no Convento de Cristo.
tomarsummerschool@gmail.com / mlacraveiro@gmail.com

Domingos em Família
No primeiro domingo de cada mês,
dia de entrada livre 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.

Saiba mais aqui...

Lojas do Convento de Cristo
Até dia 8 de janeiro, decorre ainda nas
Lojas do Convento de Cristo, a
campanha promocional Natal do Livro.
Nas nossas lojas pode ainda encontrar
centenas de artigos interessantes como
reproduções de peças da loiça
conventual, artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e
arquitetura do monumento, etc.
Podetambémacederàloja onlinedaDGPC http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet
A par da exposição, patente ao público no Convento de Cristo, está também
online o endereço www.boticaconvento.ipt.pt no qual poderá obter e vizualizar
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.
Saiba mais aqui...

Já é FÃ do Convento de Cristo?

