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“A Botica 
do Real Convento de Thomar”

Visitas guiadas à Exposição

Como complemento da visita 
ao monumento ou exclusiva à 
própria exposição, marque a sua 
visita guiada, com 24h de ante-
cedência.

As visitas estão sujeitas a disponi-
bilidade de agenda e só são 
válidas mediante a aquisição de 
bilhete de ingresso no monumen-
to.

Para mais informações contacte:

  servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

A quinta edição da Feira da Laranja Conventual realiza-se no próximo 
dia 2 de Abril, nos claustros da Micha e da Hospedaria, no Convento de 
Cristo. As inscrições estão, ainda, abertas até ao dia 17 de Março.
Como habitualmente, este evento solidário junta um variado número de  
instituições de solidariedade social do concelho de Tomar, que apre-
sentam para venda as mais originais propostas, sobretudo de doçaria e 
licores, confecionados a partir da laranja. 
A realização desta feira é inspirada no laranjal do Convento de Cristo, 
plantado onde originalmente se encontrava a almedina do castelo e 
de onde surge a comunidade que viria a dar origem à vila e depois 
cidade de Tomar.
                                                                                                Saber mais...
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http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=230#n2
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=227#n2


Domingos em Família

O primeiro domingo de cada mês 
é dia de entrada livre no Conven-
to de Cristo. Às 11H00, não perca 
as nossas visitas especiais guiadas 
e gratuitas no Convento de Cristo.

Inscrições em:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

ou 
249 315 089

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 / CC, 
estão abertas as inscrições para a 
Summer School, até 30 de junho.

Siga-nos no facebook

Exposição permanente:
“Cerâmicas do Quotidiano”

“A Botica do Real Convento de Thomar” também na internet

A par da exposição no Convento de Cristo, visite também o endereço 
www.boticaconvento.ipt.pt onde poderá consultar todos os conteúdos 
referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá ainda 
consultar dois livros que fazem parte da história da Farmácia em Portu-
gal : a “Pharmacopea Lusitana” de 1754 e a “Materia Medica” de 1735.

Lojas do Convento de
Cristo

Nas nossas lojas pode en-
contrar centenas de arti-
gos como reproduções de
peças da loiça conventual, 
artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e
arquitetura do monumen-
to, entre outras.

Fundada por Gualdim Pais 
a 1 de Março de 1160, 
Tomar foi sede das Ordens 
do Templo e de Cristo e 
teve no Infante D. Henri-
que um dos responsáveis 
pelo seu crescimento.
Thomar nasce com o 
castelo, cuja construção 
se prolongou  por 44 anos.

No século XIV, com a permanência do Infante D. Henrique en-
quanto Administrador da Ordem de Cristo, a Vila benefi-
cia de grande desenvolvimento, sendo urbanizada a zona da 
Várzea Pequena em arrojada organização ortogonal, corren-
do em paralelo à Corredoura e perpendicularmente ao rio.

                                                                                            Saber mais...   

Efeméride: Dia da Cidade

Esta mensagem está de acordo com a legislação europeia sobre o envio de mensagens:
qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor e 
deverá proporcionar ao recetor a hipótese de ser removido da lista. Para ser removido da 
nossa lista, basta que nos responda a esta mensagem, colocando a palavra “Remover” no assunto.

http://www.facebook.com/ConventodeCristoTomar/
http://www.boticaconvento.ipt.pt
http://www.conventocristo.pt/pt/index.php?s=white&pid=179

