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Durante o mês de outubro, quando se celebra o Dia
Nacional dos Castelos, o Convento de Cristo acolhe duas
iniciativas marcantes que procuram, em modos paralelos,
realçar e divulgar a temática das Ordens Mil itares e suas
edificações mais relevantes. Os castelos são, sem dúvida,
das construções que em Portugal mais cativam os
visitantes, tanto nacionais como estrangeiros. Ícones
territoriais por excelência, os castelos marcam a nossa
paisagem, de norte a sul e da costa à raia.

5 minutos
para falar
do Convento
de Cristo

"A Casa do
Capítulo
Inacabada"

Os Jogos no
Convento de
Cristo

“O Jogo do
Alquerque de
12”



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

EFEMÉRIDES

NASCERAM EM OUTUBRO:

D. Dinis, 9 de outubro de 1261;
D. Fernando I , 31 de outubro de 1345;
D. Duarte I , 31 de outubro de 1391;
D. João V, 22 de outubro de 1689;
D. Pedro IV, 12 outubro de 1798;
D. Miguel I , 26 de outubro de 1802;
D. Fernando I I , 29 de outubro de 1816.

COMEMORA-SE EM OUTUBRO:

5 - Dia implantação da Repúbl ica;
7 - Dia Nacional dos Castelos.

Na Loja, para além de livros de
temáticas diversas, tais como a
arte, a arquitetura, a história
medieval, entre outras, poderá
também encontrar a l inha
Convento de Cristo, com
reproduções de peças de loiça
conventual.
Temos ainda uma variada oferta
de artigos exclusivos das lojas
DGPC, que inclui peças de
joalharia, l inha infantil e artigos de
papelaria.

Livro do Mês
à venda na nossa
Loja

No mês em que se
celebra o Dia Nacional
dos Castelos,
7 de Outubro,
sugerimos a obra
“Castelos  Maravilhas
de Portugal” da
autoria de Libório
Manuel Silva e
Miguel Gomes
Martins.
Nele se descrevem e
ilustram, com
magníficas fotografias,
alguns dos castelos
mais representativos
de Portugal.
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