PARTILHAR MEMÓRIAS NO CONVENTO DE CRISTO

PROGRAMA
Dia 28, sexta-feira

11:00h - Visita Guiada ao monumento com início na Portaria
14:30h - Visita Guiada para cidadãos seniores das IPSS de Tomar
16:00h - Workshop “Chá com memórias” para cidadãos seniores das
IPSS de Tomar

Dia 29, sábado

10:30h - Workshop “Tempo de Memórias” no Scriptorium com acesso
pela Portaria norte.
11:30h - Workshop “A memória no ciclo de uma vida” no Scriptorium
com acesso pela Portaria norte.
15:00h - Palestra "Partilhar Memórias do Convento de Cristo",
imagens comentadas pelo historiador Ernesto Jana .
16:30h - Visita Especial ao Castelo dos Templários.
18:00h - Banda Sociedade Filarmónica Payalvense Manoel de Mattos
Concerto no Terreiro da Igreja.

Dia 30, domingo

10.00h às 16.00h - Animação e recriação histórica, “Acampamento
medieval no Castelo dos Templários” com demonstrações de esgrima,
arco histórico e danças medievais.
10:00h - Visita Guiada ao monumento com início na Portaria.
11:30h - Rancho Folclórico da Linhaceira no Claustro da Micha .
12:00h - Recriação histórica evocativa do Centenário das Escolas da
Linhaceira, pelo escritor Nuno Garcia Lopes no Claustro da Micha

Todas as atividades são gratuitas
Reservas: 249 315 089 ou servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
Actividades em parceria com: Câmara Municipal de Tomar | Cruz
Vermelha Portuguesa Abrantes/Tomar | Associação de Saúde Mental
do Médio Tejo | Sociedade Filarmónica Payalvense Manoel de Mattos |
Rancho Folclórico da Linhaceira | Thomar Honnoris | Associação de
Pais e Amigos das Escolas de Linhaceira
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Arcanjo S. Miguel
Os primeiros testemunhos do
culto de S. Miguel surgem na
zona oriental da bacia
mediterrânica, em Alexandria,
onde nos inícios do século IV, o
Imperador Constantino
mandou erguer um templo em
sua honra.
A passagem do culto para o
Ocidente ocorreu nos finais da
centúria seguinte, com a
aparição do Monte Gargano,
Puglia, que originou a
construção de um templo que
cedo se converteu num dos
mais influentes centros de
peregrinação do sul de Itália.
O dia da sagração deste
templo, 8 de maio de 492,
estaria na origem de uma das
comemorações do calendário
litúrgico.
Na Península Ibérica os
primeiros testemunhos do seu
culto remontam ao século VII.
(Mário Jorge Barroca, in No Rasto da
Devoção - Catálogo da exposição).

S. Miguel
Autoria desconhecida, séc. XVI
Pedra calcária policromada
Igreja Matriz de Carregueiros, Tomar
80 x 26,5 x 27 cm - Nº Inv. PTE03

Efeméride de setembro

D. Filipe I de Portugal morreu em São Lourenço do Escorial a 13 de
Setembro de 1598. Filho de Carlos V e de D. Isabel de Portugal, era neto
de D. Manuel I e candidato natural à sucessão do trono, que veio a
herdar, na sequência do desastre de Alcácer Quibir que vitimou D.
Sebastião.
Nas cortes de Tomar é aclamado Rei de Portugal. Será seguidamente
responsável pelo início do Aqueduto do Convento, que melhorou
significativamente a vida monástica, em termos do abastecimento de
água potável e regadio da vasta Cerca Conventual.

Lojas do Convento de Cristo

Nas nossas lojas pode encontrar centenas
de artigos como reproduções de peças da
loiça conventual, artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e arquitetura do
monumento, etc. Pode também aceder à
loja online da DGPC:
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

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

