Divulgação
Por dentro do Convento

Concertos em Video - CCB no Convento de Cristo

Recurso online com temáticas
diversas: “5 Minutos para
falar do Convento de Cristo Os Azulejos do Claustro do
Cemitério".

3 julho - Sete Lágrimas / Claustro D. João III - 21.30h
4 julho - Cosí Fan Tutte / Claustro D. João III - 21.30h
Numa perspetiva de descentralizar e tornar mais acessível a todos a
fruição cultural, o CCB alarga a sua oferta cultural trazendo ao o
Convento de Cristo, no dia 3 de julho, um concerto do Grupo Sete
Lágrimas. No dia 4 Julho, Cosí Fan Tutte, uma ópera cheia de peripécias
e mal entendidos.
Entrada gratuita, pela fachada norte na Portaria Filipina.
Espetáculo com lotação sujeita à capacidade do espaço de acordo com
as normas da DGS.

Programação das
Atividades no Convento
de Cristo

9 julho
9h/13h - 14h/17h Seminário "
A Ordem do Templo” na Sala
Multiusos, acesso pela
Portaria Filipina (loja).
22:15h - “Assalto ao Castelo Recriação do Cerco de 1190”
no Portão de Santiago.
10 julho
10h/18h - “Apotheca Templi”
Escape Room, Convento de
Cristo (adega) pela Horta dos
Frades.
22:15h - “Assalto ao Castelo Recriação do Cerco de 1190”
no Portão de Santiago.
11 julho
10h/18h - “Apotheca Templi”
Escape Room, Convento de
Cristo (adega) pela Horta dos
Frades.
Nesta edição de 2021 irão decorrer nos espaços do Castelo
Templário e Convento de Cristo vários eventos, com especial
destaque para a experiência imersiva sobre a forma de jogo Escape
Room “Apotheca Templi”.
Lotação sujeita à capacidade do espaço de acordo com as
normas da DGS.
Programa: http://www.cm-tomar.pt/images/icagenda/files/festa-templaria-desdobravel.pdf
Julho. 2021

11ª Edição Festival Internacional
ZêzereArts
17 a 28 de julho

Este evento combina ensaios e aulas com
a oferta de performances de alta
qualidade sob orientação de músicos
profissionais, maestros e equipa técnica.
Este festival desenvolve-se como uma
escola de verão internacional de música
clássica em regime de residência artística.
Como é habitual, o festival oferece
espetáculos gratuitos, sem reserva,
limitados à capacidade do espaço de
acordo com as normas da DGS.

17 a 29 julho
Residência Artística
ZêzereArts
22 e 24 julho
21:00h - Espetáculos
ZêzereArts

Torneio Nacional de
Arco e Besta
18 julho das 10 às 16h

Efemérides

O evento, organizado pela
Associação Thomar Honoris
com o apoio da Federação
Portuguesa de Arco e Besta, terá lugar na Mata dos
Sete Montes e no Convento de Cristo (Horta dos
Frades). A Prova de Tiro, a decorrer nas dependências
do Convento de Cristo, não contará com a presença de
público, exceto aquele que possa observar desde a
varanda sul do Claustro Principal.

25 de julho de 1109 - D. Afonso I,
5 de julho de 1717 - D. Pedro III,
4 de julho de 1801 - Regente Isabel
Maria de Bragança.

Nasceram em julho:

Comemora-se em julho:
4 - Dia de Santa Isabel
25 - Dia de Santiago (Jacobeu)

Livro do Mês
Loja do Convento
de Cristo
“Património Mundial
de Origem
Portuguesa”
Elísio Summavielle,
João Corrêa Nunes e
Miguel Valle de
Figueiredo, abordam
nesta obra 17 locais
Património Mundial
da UNESCO.

Jornadas Europeias do Património 2021
24, 25 e 26 de setembro
Tema: Património Inclusivo e Diversificado
Iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da
Comissão Europeia as Jornadas Europeias do
Património (JEP) são o evento cultural mais
amplamente celebrado e partilhado, pelos
cidadãos da Europa. Mais de 70 000 eventos
são organizados todos os anos com o objetivo
de sensibilizar para o património comum da
Europa e para a necessidade da sua contínua
proteção, através da criação de experiências
que promovem a inclusão e fomentam a
criatividade e a inovação.

Para além da linha Convento de Cristo, com reproduções
de peças de loiça conventual, a nossa loja dispõe ainda
de uma oferta de artigos exclusivos das lojas DGPC que
inclui peças de joalharia, linha infantil, artigos de
papelaria e livros de temáticas diversas, tais como a
arte, a arquitetura, a história medieval, entre outras.

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
Já é FÃ do Convento de Cristo?

