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EFEMÉRIDES

1 de março 1160
Fundação do Castelo e povoação
de Tomar

14 de março de 1319
Pela Bula pontifícia
“Ad ea ex quibus cultus augeatur”
do Papa João XXI I é criada a
Ordem de Cristo a pedido do Rei
D. Dinis.

Nasceram em março:

D. João I I , 03 março de 1455
D. João IV, 19 março de 1604

Comemora-se em março:

8 - Dia Internacional da Mulher
21-Dia Mundial da Árvore;

Dia Mundial da Poesia;
Dia Internacional de Luta
Contra a Discriminação Racial;
Dia Europeu da Criatividade
Artística;
Dia Mundial da Marioneta

22 - Dia Mundial da Água
26 - Dia do Livro Português
27- Dia Mundial do Teatro

Dia 1
de março
I n tegrado nas
a tiv idades
comemorativas do
Feriado Mun ic ipa l de
Tomar, o Convento
de Cri sto , apesar de
encerra r o seu
espaço monásti co
ao públ i co , i rá
manter aberto o
perímetro do
Castel o de Tomar e
a sua Al cáçova .

An imações e
recria ções da época
templ á ria , mús i ca e
vi s i ta s temáti cas ,
preencherão o d ia .

O acesso ao castel o
será gra tu i to e
poderá também,
como já é hábi to , ser
fei to a pé, pel a Mata
dos Sete Montes .

“O CONVENTO DE CRISTO
NO FEMININO”

8 de março - Visita Especial,
Dia Internacional da Mulher

Para assinalar o Dia Internacional
da Mulher o Convento de Cristo
convida para uma visita especial
a n imada sob a temáti ca
“OConventodeCristonoFeminino”.
Visitar o Convento fora de horas,
percorrer os espaços mais
emblemáticos do Monumento
numa viagem intemporal pelos
fatos e personagens da História
de Portugal, evocando a vida e
obra de algumas das mulheres
notáveis, são propostas a não
perder .

Acesso peloPortão doCastelo das 18.10h às 18.30h.
Inscrições até4 demarço, sujeitas a lotação.
Informações e reservas:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
geral@ccristo.dgpc.ptou 249 313 434



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Dia 22 - Visita Especial Temática
“ A Arquitetura da Água no Convento de Cristo”

Para assinalar o Dia Mundial da Água convidamos todos os
interessados a participar numa visita temática onde as gárgulas,
cisternas e o Aqueduto do Convento de Cristo merecerão
especial destaque. Horário a definir.
Atividade gratuita sujeita a número mínimo de participantes.
Informações e reservas: servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt | geral@ccristo.dgpc.pt ou 249 313 434

No mês da Fundação do
Castelo de Tomar, destacamos
a obra "Castelos das Ordens
Mil itares", um estudo que
reflete os últimos avanços da
investigação neste tema.
São anal isados aspetos da da
arquitetura, sistemas construtivos
e processos de adaptação dos
espaços e dos territórios.
Apresentam-se como as atas
do Congresso que decorreu
em Outubro de 2021 no
Convento de Cristo.

Livro do Mês

Dia 21 de março

Tirando partido da multipl icidade de espaços que caracterizam
este Monumento, o Convento de Cristo irá associar-se às causas
que neste dia se assinalam: Dia Mundial da Árvore, Dia Mundial
da Poesia, Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação
Racial e Dia Internacional da Síndrome de Down.

Locais das Atividades:
Claustro do Cemitério - Dia Mundial da Poesia e Dia Mundial da
Arvore;
Sacristia Nova - Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação
Racial com o apoio da SOS Racismo;
Claustro da Micha - Dia Internacional da Síndrome de Down, com
a Feira / Mostra de trabalhos de utentes do CIRE - Centro de
Integração e Reabil itação de Tomar.

Dia 16 de março

No âmbito do programa Música nos
Monumentos, o Convento de Cristo acolhe
uma vez mais um evento musical a cargo do
grupo "Ensemble de Guitarras" da Sociedade
Filarmónica Gualdim Pais.

Entrada pela fachada norte, gratuita aos
participantes no evento.

16:00h | Sala Multiusos.
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