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Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar"

Numa parceria inédita com o Museu da Farmácia, Palácio
Nacional de Mafra, Museu Nacional do Azulejo e Instituto
Pol itécnico de Tomar, entre outras colaborações científicas e
técnicas, o Convento de Cristo convoca o públ ico para uma
fascinante descoberta da história da Real Botica e do seu acervo,
contribuindo para o conhecimento da história da farmácia
conventual em Portugal , assim como do universo místico da cura
conventual . A exposição reúne peças de que se destacam os vasos
e potes da Botica que pertenceram ao Convento de Cristo, mas
também outras, oriundas de diversas instituições nacionais, numa
abordagem inovadora que apela a uma leitura alargada quer ao
nível discipl inar, quer espaçotemporal da Botica, Enfermaria e seu
acervo, projetando-se na contemporaneidade.
Esta mostra permite, igualmente, uma viagem à Ala Fil ipina do
Convento, à sua grande Enfermaria e Botica Nova, derradeira
intervenção de grande vulto neste Convento (Séculos XVI I e XVI I I ),
que se encontra encerrada ao públ ico.
A exposição, inaugurada no dia 8 de Julho às 12.00h, estará
patente ao públ ico até Julho de 2017.



25 de Julho - Dia de Santiago

O Caminho Português de Santiago passa pelo Convento de Cristo.
Este Caminho constitui uma das rotas de peregrinação mais antigas da
Europa. Iniciando-se em Lisboa, simbol icamente na Igreja de Santiago,
segue depois pelo Ribatejo passando por Santarém, Golegã, Atalaia e
Tomar onde o Convento de Cristo era, e continua a ser, ponto de
passagem dos peregrinos, antes dirigidos exclusivamente a Santiago de
Compostela e na atual idade também a Fátima.
Este foi o Caminho escolhido pelo príncipe ital iano Cosme de Médicis,
que, entre 1668 e 69, percorreu Portugal . A sua comitiva empreendeu
aquela que poderemos referir como uma das primeiras viagens de
peregrinação “turística” documentada. O dia 25 de julho, Dia de
Santiago era sempre destacado no Convento de Cristo sendo mesmo
um dos poucos dias escolhidos para se colocarem toalhas nas mesas
do refeitório.

Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Seminário
"Tempos Templários"

Scriptorium do Convento de
Cristo, dia 9 de julho 10:00h

No âmbito da edição deste
ano da Festa Templária,
este Seminário pretende
partilhar o conhecimento
de vários especial istas
sobre a presença
Templária em Portugal .

Assim, num formato de mesa redonda, partilhar-se-á o conhecimento
de várias personal idades da Igreja, nomeadamente da Arquidiocese de
Braga e das Dioceses de Coimbra e Santarém, dos municípios de
Amares, Soure, Tomar e Castelo Branco e ainda do mundo académico.
Pretende-se contribuir para o conhecimento de questões como papel
da Igreja na criação e afirmação da Ordem do Templo, os primeiros
passos em Portugal , a governação, personal idades; o quotidiano, os
templários na reconquista e povoamento do território, a arquitetura
mil itar, a transferência da sede de Tomar para Castelo Branco, o
porquê da extinção, o atual potencial cultural e turístico, entre outras.

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

Mediante inscrição para servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt e sujeitas à
disponibil idade de agenda. Como complemento da visita ao monumento ou
exclusiva à exposição. Marcação com 24h de antecedência mediante bilhete de
ingresso no monumento.
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