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Natal no Convento - Feira Solidária
Convite à participação

Este ano, a 4 de dezembro, como tem vindo a acontecer há vários
anos, terá lugar no Convento de Cristo o “Natal no Convento -
Feira Sol idária”, evento real izado no âmbito do Programa Social
do Convento de Cristo, com a parceria e colaboração da
Autarquia de Tomar e variadas Instituições e Associações
Culturais.

Trata-se de uma feira de produtos de Natal cujos lucros revertem,
em exclusivo, para fins sol idários (em proveito de cada instituição
participante, ou para ajudar uma instituição à sua escolha).

Este evento é real izado nos espaços habituais do Convento de
Cristo - Claustros da Hospedaria e da Micha, nos quais, é
disponibil izada uma banca e uma local ização sorteada, para cada
uma as instituições inscritas.

Neste dia a entrada no Convento de Cristo é gratuita, por ser o
primeiro domingo do mês, e o Portão do Claustro da Micha será a
entrada privilegiada para o evento. Durante o dia decorrerão
várias animações no espaço da Feira.

Assim, convidamos as Associações Culturais da região a colaborar
num programa cultural e de animação para esta Feira, fazendo
deste evento também um dia de festa. Aceitamos os contributos e
sugestões que nos queiram fazer nesse sentido.

Este ano queremos alargar o âmbito geográfico do evento,
podendo assim ajudar mais instituições e alcaçar mais pessoas,
não só de Tomar como de todos os Municípios da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo, que queiram participar.

As instituições que desejarem colaborar/participar na Feira
Sol idária deverão contactar-nos o mais brevemente possível , por
correio eletrónico para servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

Domingos em Família

No primeiro domingo do mês, 6 de
novembro, dia de entrada l ivre no
Convento de Cristo, às 11H00, não
perca mais uma visita especial
guiada e gratuita no Convento de
Cristo.

Inscrição para:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
ou 249 315 089.



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Exposição "A Botica do Real Convento de
Thomar" - Visitas acompanhadas

Como complemento da visita ao monumento ou
exclusiva à própria exposição, marque a sua visita
guiada, com 24h de antecedência. Mediante bilhete
de ingresso no monumento e sujeita à disponibilidade
deagenda, para servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet

A par da exposição, patente ao públ ico no Convento de Cristo, está também
onl ine o endereço www.boticaconvento. ipt.pt no qual poderá obter e vizual izar
conteúdos referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá
ainda consultar dois l ivros que fazem parte da história da Farmácia em
Portugal : a "Pharmacopea Lusitana" de 1754 e a "Materia Medica" de 1735.

Saiba mais aqui...

Saiba mais aqui...

Aconteceu em novembro

Morte de D. Maria I I

Maria da Glória Joana
Carlota Leopoldina da Cruz
Francisca Xavier de Paula
Isidora Micaela Gabriela
Rafaela Gonzaga, de seu
nome, foi a única monarca
europeia a nascer fora da
Europa. Faleceu no Palácio
das Necessidades, a 15 de
Novembro de 1853.

Em 1834, ano em que
retoma definitivamente o
reinado de Portugal , é
decretada a extinção das
ordens e corporações
rel igiosas. Os imóveis,

conventos, ermitérios, capelas reais, e demais edifícios que não
estavam afectos exclusivamente ao culto públ ico, foram objecto
de apropriação pelo Estado e os seus bens móveis foram
al ienados em proveito do erário públ ico.

Loja do Convento de Cristo

Os pendentes em prata e prata
dourada, representando a Cruz de
Cristo e dos Templários são alguns
dos muitos artigos que poderá
encontrar à venda nas duas lojas do
Convento de Cristo. Répl icas, peças
de autor, joalharia, postais, l ivros e
publ icações diversificadas, podem ser
adquiridas durante o horário de
abertura do monumento em dois
espaços: Sala dos Reis, junto à
entrada e na saída, na fachada norte.

Pode também aceder à loja onl ine da DGPC
http://www.patrimoniocultural .pt/pt/shop/
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