Divulgação
Decorrem neste mês:

No passado dia 5 de
novembro comemorou-se o

Dia Mundial do Cinema
no Convento de Cristo, com a
antevisão do Planos Film Fest,

cuja 5ª edição decorrerá entre
17 e 21 de novembro,
no Cine-Teatro Paraíso em
Tomar.
O PLANOS é um festival
internacional de curtasmetragens de ficção que se
Um espetáculo comemorativo do Centenário de Amália que realiza, anualmente, na cidade
funde a Música e a Poesia com a Cultura e a História, da autoria de Tomar.

Concerto Amália Rodrigues - Uma História de Vida

da Associação Vox Angelis, composta por Pedro Miguel Nunes
(voz), Artur Caldeira (Guitarra) e Daniel Paredes (Guitarra e baixo).
Acesso pela Portaria Filipina (Loja), na zona norte do monumento.
Entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaço de acordo com
as normas da DGS.
Informações e reservas:
Serviços Educativos e de Animação do Convento de Cristo:
249 315 089 - servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
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Este evento resulta de uma
parceria entre a produtora
Tripé e a Câmara Municipal de
Tomar.

Conversas com
peregrinos e
apresentação de livro
sobre Caminhos de
Santiago
No âmbito do Ano
Jacobeu dos Caminhos
de Santiago, o Convento
de Cristo recebe, no dia
19 de Novembro pelas
18:00h a palestra
“Conversas com
Peregrinos”.

EFEMÉRIDES

Nasceram em novembro:
Sancho I, 11 novembro de 1154
Manuel II, 15 novembro de 1889
Comemora-se em novembro:
5 - Dia Mundial do Cinema
15 - Dia Nacional da Linguagem
Gestual Portuguesa
17 - Dia Mundial da Criatividade

Inclui-se neste evento, que
decorrerá na sala
multiusos, a apresentação
do livro de Emanuel
Mendes “Nunca Pares” um
retrato das viagens do
autor a Santiago de
Compostela.
Esta atividade tem a
parceria do Município de
Tomar.
Acesso pela zona norte do
monumento. Entrada
gratuita, sujeita à capacidade
do espaço de acordo com as
normas da DGS.

Há novidades na
loja do Convento
de Cristo.
Como já tinhamos
referido, temos
uma secção
infantil que está à
vossa espera, com
livros, jogos,
puzzles para toda
a família. Ainda na
gama infantil
existem dezenas
de artigos de
papelaria alusivos
ao nosso
Património.

Livro do Mês
“Os Intelectuais em Portugal
na Idade Média”
Neste livro de Armando Norte
ficamos a conhecer as
individualidades que brilharam
nesta época em Portugal das
quais se destacam figuras
como o rei D. Duarte, o papa
João XXI, Santo António,
Fernão Lopes e Gil Vicente.

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
Já é FÃ do Convento de Cristo?

