Nascimento de El Rei D. Dinis
A 9 de outubro completar-se-ão 755 anos após o nascimento de D.
Dinis. Este monarca da primeira dinastia continua como uma das
mais apreciadas personagens da nossa historia medieval.
Na sua importante carreira governativa destaca-se o
reconhecimento papal, em 14 de Março 1319, atravéz da Bula AD
ea ex Quibus, da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta nova ordem portuguesa, com a sua sede em Castro Marim,
nas margens do Rio Guadiana, é reconhecidamente a herdeira da
extinta Ordem do Templo cujos bens e privilégios transitarão para a
Ordem de Cristo, sobre a qual o monarca exercerá importante
influência.
«E este foi o rei mais justiceiro e mais honrado que houve em Portugal desde o
rei D. Afonso, o primeiro, até ao seu tempo. E este rei foi o mais direito em
justiça temperada com piedade que houve em toda a Espanha. E este foi muito
bom cristão e fez muito bem às ordens e acrescentou aos fidalgos nas quantias
e terras que dele tinham e este houve muitos mais vassalos que os outros reis
que foram antes dele»

in Crónica Geral de Espanha, 1344.

Outubro. 2016

Saiba mais aqui...

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

Direção Geral do Património Cultural - Convento de Cristo,
CP - Comboios de Portugal e a Fundação Museu Nacional
Ferroviário, assinam Protocolo

Estas três entidades assinarão, no próximo dia 11 de outubro,
pelas 12h, no Palácio Nacional da Ajuda, um protocolo que visa
estabelecer uma parceria de cooperação, e articulação de
esforços, para divulgação e promoção das suas imagens e
produtos, com vista à captação de clientes.
Assim, serão criados programas para grupos organizados,
famílias e clientes individuais CP que pretendam, com preços
bonificados, visitar o Convento de Cristo em Tomar, conhecer o
seu papel na história de Portugal, bem como visitar o Museu
Nacional Ferroviário, e conhecer a história ferroviária, numa
troca de experiencias memoráveis, através da viagem de
comboio.

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
de agenda, para servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Loja do Convento de Cristo

A publicação "A Charola do Convento de Cristo História e Restauro", é um dos muitos artigos que
poderá encontrar à venda nas duas lojas do
Convento de Cristo. Réplicas, peças de autor,
joalharia, postais, livros e publicações 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 online da DGPC http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet
A par da exposição, patente ao público no Convento de Cristo, está também
online o endereço www.boticaconvento.ipt.pt no qual poderá obter e vizualizar
conteúdos referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá
ainda consultar dois livros que fazem parte da história da Farmácia em
Portugal: a "Pharmacopea Lusitana" de 1754 e a "Materia Medica" de 1735.
Saiba mais aqui...

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

