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Divulgação

Turismo Cultural em Férias
Durante os meses de julho e agosto de 2021 o Convento de Cristo
conta com a colaboração do projeto Turismo Cultural em Férias,
no apoio aos visitantes do monumento. Esta iniciativa que se
real iza há quase uma década é uma colaboração entre a Escola
Secundária Santa Maria do Ol ival e o Convento de Cristo. Os
alunos tiveram formação em contexto escolar (história,
património e l ínguas estrangeiras) e são coordenados no
monumento pelo Serviço de Educação e Animação. Este ano este
projeto real iza-se em formato reduzido e com medidas de
segurança de acordo com as regras da DGS. Serviço gratuito,
sem marcação, mediante disponibil idade.

Concertos em Vídeo CCB - 21:30h Convento de Cristo
7 Agosto - Ensemble Palhetas Duplas / Terreiro da Charola
14 Agosto - Orquestra Metropolitana de Lisboa / Local a anunciar

Numa perspetiva de descentral izar e tornar mais acessível a
todos a fruição cultural , o CCB alarga a sua oferta cultural a
outros espaços. Assim no dia 7 de agosto o Convento de Cristo
irá acolher o concerto do Ensemble Palhetas Duplas "Música para
os Reais Fogos de Artificio", no Terreiro da Charola e, no dia 14, a
Orquestra Metropol itana de Lisboa com o "Concerto Inaugural da
Temporada 2020/2021" em espaço a definir. Os eventos
iniciam-se às 21:30, são de entrada l ivre e estão sujeitos à
capacidade do espaço de acordo com as normas da DGS.

Jornadas Europeias do
Património 2021

24, 25 e 26 de setembro
Tema: Património Inclusivo
e Diversificado

Iniciativa conjunta do Conselho da
Europa e da Comissão Europeia as
Jornadas Europeias do
Património (JEP) são o evento
cultural mais amplamente
celebrado e partilhado, pelos
cidadãos da Europa.

Mais de 70 000 eventos são
organizados todos os anos com o
objetivo de sensibil izar para o
património comum da Europa e
para a necessidade da sua
contínua proteção, através da
criação de experiências que
promovem a inclusão e fomentam
a criatividade e a inovação.



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Efemérides

Nasceram em agosto:
21/08/1643 - D. Afonso VI

Comemoram-se em agosto:
09 - Dia Internacional dos Povos
Indígenas;

12- Dia Internacional da
Juventude;

19- Dia Mundial Humanitário;

23- Dia Internacional de
Lembrança do Tráfico de Escravos
e sua Abol ição;

24- Dia do Artista;

26- Dia Internacional da
Igualdade Feminina.

Para além da linha Convento de Cristo, com reproduções de peças
de loiça conventual, a nossa loja dispõe ainda de uma oferta de
artigos exclusivos das lojas DGPC que inclui peças de joalharia,
l inha infantil , artigos de papelaria e l ivros de temáticas diversas,
tais como a arte, a arquitetura, a história medieval, entre outras.

Livro do Mês

Catálogo e
repositório dos
estudos científicos
da Exposição “No
Rasto da Devoção
- Escultura em
pedra no Convento
de Cristo - Séculos
XIV-XVI", de Carla
Alexandra
Gonçalves, Joana
Antunes e Maria
de Lurdes
Craveiro.

Uma leitura
iconológica a partir
das principais
devoções do
Portugal dos
séculos XV e XVI
(…) recuperando o
universo
devocional que
motivou a criação
das obras de arte,
constitui uma obra
de referência nos
domínios da
História da Arte,
da iconografia e
da conservação e
restauro.

De acordo com dados oficiais,
veiculados na comunicação social ,
o Convento de Cristo foi o segundo
monumento mais visitado em
Portugal no primeiro semestre do
ano.
Estes números assumem maior
relevância se tivermos em conta
que as visitas escolares foram
suspensas e as visitas de grupos
organizados são diminutas.
Os portugueses, especialmente as
famíl ias, parecem ter re-
descoberto o Convento de Cristo,
sendo esta tipologia de visitantes
a grande responsável por estes
resultados.
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