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O Convento de Cristo
adere ao Dia
Internacional dos
Museus 2021

Será real izada uma
visita especial à
antevisão da exposição
“A Arte funerária como
retrato de vida de uma
Comunidade" -
Cabeceiras e Tampas de
sepultura do acervo da
UAMOC / Convento de
Cristo.

Número l imitado de
participantes.
Visita com marcação prévia
pelo telefone 249 322730.

Videos "Cinco minutos para
falar do Convento de Cristo".
Série de filmes didáticos
sobre o monumento, a sua
história, arte e arquitetura.

Pordentro do Convento

Recurso onl ine com
temáticas diversas:
“O Convento de A a Z“, "Os
Jogos no Convento”, “Plantas
do Convento, do Passado e
do Presente” e muito mais.

Divulgação

Inaugurada no passado dia 18 de abril , na sala multiusos do
Convento de Cristo, está doravante patente a antevisão da
Exposição "A arte funerária como retrato de vida de uma
Comunidade" - Cabeceiras e Tampas de sepultura do acervo da
UAMOC / Convento de Cristo. Nela estão expostas sete peças,
incluindo uma tampa de sepultura medieval .



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Efemérides

Monarcas nascidos em maio:

Dia 5, em 1210, D. Afonso I I I ;
Dia 3, em 1455, D. João I I ;
Dia 31, em 1469 D. Manuel I ;
Dia 21, em 1527, Fil ipe I - I I de Espanha.
Dia 13, em 1767, D. João VI .

A 25 de maio de 1420, o Infante D.
Henrique é nomeado Governador da
Ordem de Cristo.

A 20 de maio de 1449 trava-se a
Batalha de Alfarrobeira, perto da
atual Vila Franca de Xira.

Em 20 de maio de 1498, Vasco da
Gama alcança Kappad, próxima de
Calecute, atual província de Kerala,
formal izando a Descoberta do
Caminho Marítimo para a Índia e
estabelecendo seguidamente a rota
comercial marítima com a Europa.

A 9 de Maio de 1803, nasce o 1º
Conde e Marquês de Tomar, António
Bernardo da Costa Cabral .

1 - Dia do Trabalhador
2 - Dia da mãe
5 - Dia Mundial da Língua Portuguesa
9 - Dia da Europa
18 - Dia Internacional dos Museus
20 - Dia Europeu do Mar
22 - Dia Internacional da Biodiversidade
24 - Dia Europeu dos Parques Naturais

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

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

"Os Cavaleiros Templários em Tomar", com versões em
Português e Inglês, da autoria de José Armando Vizela
Cardoso, aborda o início, fundação e desenvolvimento
da Ordem do Templo e a sua transformação em Ordem
de Cristo, em Portugal . Profusamente ilustrado com
fotos do Castelo Templário e Convento de Cristo.
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