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No Rasto da Devoção
Escultura em Pedra no
Convento de Cristo

Esta exposição, patente no
Corredor e Salas do Noviciado
está integrada no circuito de visita
do Convento de Cristo.
Relembramos que o ingresso nos
monumentos da DGPC é gratuito
todos os domingos e feriados, até
às 14h, para residentes em
território nacional .

ANJO CEROFERÁRIO

Entre a vasta corte de anjos que habitualmente seguem,
acompanham e auxil iam as principais figuras de devoção,
todos eles anónimos representantes do último círculo da
hierarquia angel ical , os ceroferários, ou portadores do círio,
encontraram um lugar de particular protagonismo nas
teofânicas teorias das arquivoltas dos portais góticos, mas
sobretudo na íntima proximidade da imagem da Virgem,
pintada e esculpida sobre uma grande variedade de suportes.
Em Portugal encontrá-los-emos sobretudo ao longo dos
séculos XIV-XV, em túmulos, retábulos e peças portáteis,
sempre em estreita associação com a devoção mariana.
(Joana Antunes, in No Rasto da Devoção - Catálogo da exposição).



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

VI Feira da Laranja Conventual, 8 de abril

Feira sol idária, com venda de produtos produzidos com laranja
e outros citrinos, cujos lucros reverterão em exclusivo para as
associações de pais e instituições de sol idariedade social
participantes.

A Feira da laranja conventual conta desde a sua primeira edição
com a parceria da Câmara Municipal de Tomar e União de
Juntas de Freguesia de S. João Baptista e Santa Maria dos
Ol ivais bem como a colaboração de Associações Culturais de
Tomar, que colaboram no programa cultural .
Na continuidade das outras edições, o Intermarché de Tomar,
este ano com a nova gerência de Paula Ferreira, vai continuar a
patrocinar o Concurso dos produtos à venda, oferecendo aos 5
vencedores nas várias categorias, vouchers de 100 euros em
compras. Haverá também certificados de participação para
todos e troféus para os vencedores. Os troféus deste ano foram
concebidos, produzidos e oferecidos pelo professor Vitor Dores.
A conceção do cartaz é de David Cascaes sendo a Rol isport e a
Câmara Municipal de Tomar responsáveis pela impressão.
As instituições interessadas em participar com banca de venda
deverão apressar-se a enviar a sua inscrição, porque o espaço
será l imitado. Quem não recebeu ainda o convite, o regulamento
e ficha de inscrição, deve contactar para 249315089 ou
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt

Lojas do Convento de Cristo

Nas nossas lojas pode encontrar,
além do Catálogo da Exposição
"No Rasto da Devoção - Escultura
em Pedra no Convento de Cristo",
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 onl ine
da DGPC:

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

18 de março de 1314 - Morte de
Jacques de Molay, Último Grão-Mestre
da Ordem dos Templários

Em 1298, foi nomeado grão-mestre
dos Templários, após a morte do seu
antecessor Teobaldo Gaudin,
participando em várias cruzadas.
É morto a 18 de março de 1314,
queimado numa fogueira na Île de la
Cité em Paris, por ordem do rei francês
Fil ipe o Belo, após um longo processo
de perseguição à Ordem do Templo,
iniciado no ano de 1307.
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