Divulgação
Visite virtualmente o
interior da Charola e a
Nave Manuelina do
Convento de Cristo .
A Associação de Turismo Militar
Português, a Ordem dos Pobres
Cavaleiros
do
Templo
de
Jerusalém, a Virtual Twin - do Real
para o Digital 3D, e a DGPC /
Convento de Cristo, têm o prazer
de apresentar a Transformação
Digital da Charola do Convento de
Cristo.
Uma experiência dinâmica, imersiva
e inovadora que permite ao
visitante navegar pelo espaço e
explorar todos os ambientes,
acedendo a conteúdos informativos
personalizados sobre o espaço e o
seu património integrado.
Visite já a página e explore cada
canto da Charola do Convento de
Cristo. Acompanhe a Transformação
Digital do Património históricomilitar português.
QrCode de acesso:

Cuca Roseta em Concerto
No dia 18 de junho, sexta-feira, irá realizar-se, no Claustro
D. João III, o concerto de Cuca Roseta, integrado no
projeto “Cultura na Sua Rua”, Programação Cultural em
Rede que pretende promover os valores naturais e
culturais dos concelhos de Tomar, Condeixa-a-Nova e
Soure. Espetáculo gratuito, com lotação limitada, mediante
obtenção de bilhete eletrónico.

Mais informações:
https://www.redecultura2027.pt/pt/agenda/ha-musica-na-praca-cuca-roseta

Junho. 2021

Efemérides
Nasceram em junho:
- Dona Urraca, 24 de junho de
1081, cunhada do Conde D.
Henrique;
- D. João III, 7 de junho de 1502;
- D. José I, 6 de junho de 1714.
Comemora-se em junho:

Livro do Mês, à venda na nova
Loja do Convento de Cristo

1 - Dia internacional da Criança;
5 - Dia Mundial do Ambiente;
10 - Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas.
Em preparação para julho e
agosto:

A pensar no Dia da Criança, propõe-se o livro juvenil de
Maria Jorge, da coleção Os Arqueólogos, “Nolita e a Concertos CCB - Entrada Gratuita.
Cruz Medieval”.
Espectáculos musicais em suporte
Video da programação do Centro

Tudo começa quando Nolita recebe o convite da sua Cultural de Belém.
amiga, a arqueóloga Lara, para participar numas
Agenda a disponibilizar em breve.
escavações que decorrem no castelo de Almourol.
A descoberta de uma cruz de ouro e pedras preciosas,
esconde poderes inimagináveis e vai levá-la a
embarcar numa emocionante aventura pelo mundo
medieval.

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?

