Divulgação
Nestas Jornadas Europeias do
Património a seção online Por
Dentro do Convento, terá as
seguintes novidades:
“5 Minutos para falar do Convento
de Cristo” - A Casa do Capítulo
Inacabada, visita online à obra
inacabada de um arquiteto ao
serviço de dois reis.

Jornadas Europeias do Património - 2021
24 Setembro a 3 de Outubro
Nesta edição das Jornadas Europeias, sob o tema
“Património é Nosso” pretende-se incluir todos na fruição
do Património, tornando-o inclusivo através de atividades
dirigidas a todos os públicos.
Neste sentido, o Convento de Cristo delineou um programa
com atividades diversificadas, nomeadamente uma visita
sensorial de descoberta, “Fecha os Olhos e Vê - o Convento
de Cristo”, uma “Visita Fora de Horas”, a Recriação Histórica
e animação do Castelo, com demonstração de Artes de
Guerra e Danças Medievais, uma “Visita ao Laboratório da
Pedra” do Convento de Cristo e finalmente uma feira
mostra de atividades dos alunos do Centro de Integração e
Reabilitação de Tomar.

O Jogo do Alquerque
Encontra nas pedras do Convento
de Cristo este jogo de estratégia,
aprende as suas regras e
descobre como se passava o
tempo na Idade Média.

Para quem não puder visitar o Convento fisicamente serão
disponibilizados online, ao longo dos dias do evento, no site
do Convento de Cristo e no Facebook, conteúdos criados
para estas comemorações: “A Casa do Capítulo Inacabada”,
uma visita guiada online, “O Jogo do Alquerque”, o quizz “O
Convento de Cristo à Lupa” e “O Convento de Cristo de A a Cristo à Lupa” Quizz.
Z”.
Todas as atividades do programa são gratuitas.
As visitas guiadas carecem de reserva com 48 horas de
antecedência.
Consulte o programa:

http://w3.patrimoniocultural.pt/jep2021/digital/
Setembro. 2021

Testa o teu conhecimento sobre o
Convento de Cristo.

“O Convento de Cristo de A a Z”
Suplemento didático

Concerto OPART Música de Câmara
Teatro Nacional de São Carlos
Solistas da Orquestra Sinfónica Portuguesa

Efemérides

Convento de Cristo, Tomar - 10 de setembro às 18:30h .
Sala Multiusos do Claustro da Hospedaria, entrada pela fachada norte.
Bilhetes à venda no dia do espetáculo, na Bilheteira do Convento de
Cristo, até às 18:00h.

8 de setembro de 1209
D. Sancho II, “O Capelo”
16 de setembro de 1837
D. Pedro V, “O Esperançoso”
28 de setembro de 1863
D. Carlos I, “O Diplomata”

Anabela Malarranha, Curadoria e Flauta;
António Saiote, Clarinete;
David Harrison, Fagote.

Nasceram em setembro:

Comemoram-se em setembro:
05 - Dia Europeu da Cultura Judaica
08 - Dia Internacional da Literacia
21 - Dia Internacional da Paz
27 - Dia Mundial do Turismo

Livro do Mês
à venda na nossa Loja
"A Música no Convento de
Cristo em Tomar, desde
finais do séc. XV até finais
do séc. XVIII", de Cristina
Maria de Carvalho Cota
Com esta obra, Cristina
Cota recupera a memória
musical do Convento de
Cristo e da Ordem
Religiosa que fez desta
casa a sua sede em
Portugal.
Assim, elucida-nos sobre
a prática musical neste
espaço, os manuscritos e
os músicos “eleitos”, entre
outros assuntos
reveladores da
importância da música na
vida conventual.

Na Loja, para além de livros de
temáticas diversas, tais como a
arte, a arquitetura, a história
medieval, entre outras, poderá
também encontrar a linha
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, linha infantil e artigos de
papelaria.

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

