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                               VISITA DESCOBERTA 

BEM VINDOS AO CASTELO E CONVENTO DE CRISTO DE TOMAR! 

 

 Vais iniciar a tua VISITA DESCOBERTA ao Convento de Cristo! 

Lê com muita atenção, o texto que se segue e inicia silenciosamente a tua Descoberta!  

 

 

Ao longo do texto vais encontrar algumas questões às quais deverás responder correctamente. 

Se tiveres dúvidas, pergunta aos Professores e aos Técnicos do Convento de Cristo, durante o percurso! 

No final sentirás que percorreste um longo caminho...  ficaste a conhecer melhor o Convento de Cristo, classificado pela 

UNESCO como Património da Humanidade (1983).  

Até lá terás de manter silêncio, pois estão outros visitantes no monumento, que devemos respeitar. 

 

 

 

A primeira porta pela qual vais passar é a 

PORTA DE SANTIAGO.  

Entre esta e a segunda porta, a PORTA DO 

SOL, poderás observar à tua esquerda e à tua 

direita, na base da muralha, um dos sistemas 

defensivos inovadores em Portugal:  O 

alambor1. 

alambor  Porta de Santiago 
 

Ao passares a Porta do Sol estás na PRAÇA DE ARMAS. Observa à direita, um outro sistema defensivo – TORRE DE 

MENAGEM2.  

No lado oposto, onde hoje é o laranjal, existiu a primeira povoação de Tomar, na altura chamada – ALMEDINA3. 

 

Este Castelo foi mandado construir, em 1160 por D. Gualdim Pais, mestre 

Templário. A Torre / Oratório (românica de forma octogonal), que vês à tua 

frente, faz parte do castelo. Actualmente denomina-se CHAROLA.   

 

Era neste lugar que os freires cavaleiros oravam e pediam força e fé para 

continuarem a luta contra os mouros e garantir a independência do  território 

cristão. 

 

 Charola 

                      
Em que século foi construído o Castelo?______________ 

A que estilo arquitectónico pertence a Torre Templária ?__________________________________________

                                                 
1 ALAMBOR - Talude de reforço em forma de rampa na base da muralha para manter à distância máquinas de assalto e provocar o ressalto de projécteis. 
2 TORRE DE MENAGEM – Torre principal localizada na zona mais alta do Castelo, permitindo o tiro para o exterior, por cima da muralha. Normalmente 
de planta quadrangular ou rectangular. Tomar é um exemplo raro, atorre de menagem tem o feitio de um “ ferro de engomar”.  Último reduto defensivo, 
capaz de continuar a resistir depois do resto do Castelo ter sido tomado. 
 

3 O mesmo que Cidadela 
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Em 1312, o Papa Clemente V extingue a Ordem dos Templários. D. Diniz cria no ano de 1319 a Ordem Militar de Cristo, 

que herda todos os bens e privilégios dos templários e desempenhará no futuro um papel muito importante nos 

Descobrimentos Portugueses4.  

 

No reinado de D. João I (O Mestre de Avis), O Infante D. Henrique foi nomeado o primeiro Governador da Ordem de 

Cristo, iniciando-se uma importante etapa na história desta Ordem religiosa.  

Entre 1420 (ano em que D. Henrique vem para Tomar)  e 1460 (ano da sua morte), edificam-se os PAÇOS HENRIQUINOS e 

os dois claustros góticos que descobrirás, depois de passares na CAPELA DE S. JORGE, que funcionou como Sacristia e onde 

hoje funciona a Portaria do Convento de Cristo. 

  

Observa estes claustros com muita atenção e procura responder às seguintes questões: 

Em que século foram construídos?________ 

A que estilo arquitectónico pertencem?__________________________ 

Aponta uma das características desse estilo.____________________________  

Qual a função de cada um dos claustros? 

Claustro do Cemitério:____________________________________ 
  Claustro do CemitérioClaustro da Lavagem:_____________________________________________ 

O Infante ____________________viveu em Tomar, entre os anos  de 14_____e 14______. 

A descoberta da Costa Ocidental Africana no séc. XV, pelos portugueses, foi  possível pela acção do Infante D. 

Henrique e os rendimentos da Ordem Militar de ___________. 

 

No Claustro as Lavagem, podes espreitar por uma janela a Oriente e verás as ruínas dos  Paços   Reais   do   Infante   

D. Henrique, que foram alterados e habitados por D. Manuel e depois pela rainha D. Catarina (viúva de D. João III).  

 

Continua a tua descoberta até à IGREJA MANUELINA.  Procura e lê a placa descritiva que lá encontras e responde: 

A que arquitecto encomendou D. Manuel I a construção da nave? ___________________________________ 

O portal da igreja, construído em 1515, foi projectado por quem? ___________________________________ 

 
D. Manuel, sucessor do Infante na Governação da Ordem 5edifica a IGREJA, abrindo um arco triunfal no espaço de dois  

tramos do lado Ocidental da Charola. A Charola passa a ser a capela-mor da Igreja, para Ocidente edifica a Nave, o Coro 

Baixo (Sacristia e também Casa do capítulo) e o Coro Alto. 

Observa bem o tecto desta igreja. Por cima do coro, nos fechos dos arcos principais da abóbada estão três elementos 

característicos da época manuelina.  

Consegues identificá-los? Completa: 

Esfera _____________        Escudo de ________________ coroado           Cruz da Ordem de _____________. 
 

A rotunda Templária, transformada em capela–mor da IGREJA MANUELINA, é dedica a Jesus 

Cristo e Maria, sua mãe (grandes pinturas murais e sobre madeira), e ainda, evocando o 

Antigo e Novo Testamentos poderás ver pinturas sobre a vida de Santos; esculturas de 

madeira, representando Profetas e Doutores da Igreja.  

Também serão nessa altura executados  estuques e  elementos em talha dourada.6 

 

A Charola, capela-mor da Igreja Manuelina 

 

                                                 
4 A sede da nova ordem será inicialmente em Castro Marim, mas em 1357 será transferida para Tomar, onde ficará até à extinção das Ordens religiosas em 
Portugal, em 1834. 
5 O Infante D. Henrique tinha deixado os seus bens a D. Fernando, duque de Beja e pai de D. Manuel. 
6 Madeira talhada e revestida por uma fina folha de ouro de lei. 
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 Depois da morte do rei D. Manuel, a Ordem de Cristo vai ser reformada,  por D. João III no ano de 

1529.  

A partir da Reforma Joanina da Ordem de Cristo, os freires terão de viver em clausura. No ano 

seguinte, em 1530, começam as obras que vão permitir habitar o Convento de Cristo. Serão 

construídos claustros, dormitórios, refeitório, cozinha, salas de aulas, etc.  

 

Sai da igreja em direcção ao CLAUSTRO PRINCIPAL7e procura o século em que foi construído.  

Indica qual:____________________ 

   

Antes de te dirigires para o DORMITÓRIO, procura uma pequena 

varanda, na ala Norte do piso 1 do Claustro Principal, da qual poderás ver a Janela Manuelina, 

também, chamada JANELA DO CAPÍTULO8. Nesta janela repetem-se os símbolos que identificaste no 

interior e portal da igreja. 

          Claustro Principal 

 

 
Janela do Capítulo 

  

Para além da Cruz de Cristo, esfera armilar e escudo de Portugal, indica outros símbolos relacionados com os 

Descobrimentos que consegues identificar?____________________________________________________________ 

Volta ao Claustro Principal e segue à direita para Sul. Aí vais encontrar uma porta que te leva ao DORMITÓRIO GRANDE.   

Neste dormitório dormiam mais de quarenta freires e no andar de baixo (em frente à janela do Capítulo), fica o 

NOVICIADO, que era o dormitório dos noviços.  No Dormitório Grande segue até ao cruzamento dos corredores e observa 

a CAPELA DO CRUZEIRO  9e o CALEFATÓRIO.  

Para que servia o calefatório? _______________________________________________________________ 

Sai deste corredor, voltando atrás e desce a escadaria. Dirige-te ao pequeno CLAUSTRO DE SANTA 

BÁRBARA 10e procura esta sinalética:                                    

O que tem escrito?_______________  Para que será que foi ali posta? __________________ 

_________________ Será que existem mais no Claustro ao lado (da Hospedaria)?_________ 

 

 

Se seguires para a esquerda, vais entrar no piso inferior do Claustro da Hospedaria.  

 

Era nesse claustro que se recebiam os peregrinos e visitantes do Convento de Cristo. No 

piso superior ficavam alojadas as pessoas da Nobreza e do Clero. Ao nível do rés-do-

chão eram os alojamentos dos criados e era onde se situavam as cavalariças.  

As janelas do 2.º piso são do Dormitório (ano de 1600). 

 

 
     Claustro da  Hospedaria 

 

Deste claustro tens acesso à saída ou podes continuar a tua descoberta visitando o  REFEITÓRIO (volta atrás até ao 

fundo da escadaria).  

 
7 Este claustro, que liga os Dormitórios à Igreja, foi construído para nele se realizarem procissões e festividades religiosas. 
8 A Casa do capítulo de D. Manuel não foi concluída , por isso os capítulos passaram a realizar-se no Coro Baixo, ficando conhecido com Sala do Capítulo 
9 Onde podes observar uma imagem em terracota representado Cristo, também, conhecido por Senhor da Cana Verde. 
10 Neste local poderás ver a Janela Manuelina. Também é lá q se encontram  os W.C. 
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Este era o local onde os freires e alguns visitantes da nobreza e do clero, tomavam as suas 

refeições. 

A meditação e oração faziam parte do quotidiano dos freires da Ordem de Cristo e durante 

as refeições faziam-se leituras e orações. Para essa função foram construídos os dois 

púlpitos, que vês a meio do Refeitório. 

 

Na COZINHA sai para a esquerda e visita o Claustro dos Corvos. Este era um  local de recolhimento e onde os noviços 

tinham aulas.  Por ele poderás aceder ao Scriptorium. Foi sala de estudo e onde se fazia a cópia de manuscritos.  

     Refeitório

Entra dentro da sala e descobre em que data foi construída.   Indica-a:_________ 

 

Segue em direcção à “Cafetaria” (repara sobre a porta, um freire segura um livro aberto – aí era uma sala de aula!). Para 

Sul,  estende-se a HORTA DOS FRADES, local onde eram cultivadas as ervas medicinais e os produtos hortícolas.  

Na varanda a Sul,  poderás observar o AQUEDUTO DOS PEGÕES11Foi mandado construir pelo rei Filipe I de Portugal em 

1593. A água vinda de nascentes chegou ao Convento através deste aqueduto em 1619, em tempo de Filipe III.  Até aí o 

Convento abastecia-se de água através de reservatórios subterrâneos (cisternas).  

 

Volta para trás e procura o CLAUSTRO DA MICHA (passa novamente à porta da “Cafetaria” ), seguindo para Norte. No 

caminho podes espreitar a CASA DAS TALHAS, (logo a seguir aos degraus, à esquerda). Era o antigo açougue (salgadeiras 

da carne) do Convento. O Conde de Tomar, António Bernardo da Costa Cabral, que habitou o Convento após a extinção 

das Ordens religiosas portuguesas12, deu a esta sala outra utilidade. 

Qual?______________________________________ 

 

Segue agora em direcção à saída e descobre ainda o CLAUSTRO DA MICHA. Este Claustro 

foi construído em 1541-42 e deve o nome aos bocados de pão que aqui eram distribuídos aos 

pobres.  Neste local funcionavam a CASA DO FORNO para serviço do Convento e apoio aos 

peregrinos, visitantes e pobres. Descobre-a! 

Claustro da Micha  

Neste claustro de situava-se a Procuradoria, local onde se recebiam as rendas das terras da Ordem e se fazia-se a compra 

e venda de produtos.  Olhando em redor, onde pensas que se situava? ________________________________ 

(Damos uma dica: Era um local onde se armazenavam produtos e ouro para fazer pagamentos, teria de ser um local 

seguro!). 

 

Aqui termina a tua Visita Descoberta. Esperamos que tenhas 

gostado e que voltes mais vezes! 

 

 
Vista aérea do Castelo dos Templários e Convento de Cristo

 
11 (possui 180 arcos numa extensão de 6 Km). 
12 As Ordens religiosas foram extintas em 1834, por ordem da rainha D Maria II 
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