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A salvaguarda e valorização do Património deve
envolver a comunidade mais próxima, num esforço
quotidiano, em prol do indispensável
reconhecimento da importância da Cultura e do
Património enquanto elementos aglutinadores da
sociedade e da sol idariedade internacionais.

Programa do Dia
Internacinal dos
Monumentos e Sítios 2021

Para além dos conteúdos
dirigidos às plataformas digitais,
o programa inclu i oficinas de
Azulejo e Olaria, música, estátuas
vivas e animações medievais em
diversos espaços do Convento de
Cristo e Castelo Templário.
O programa decorrerá entre as
10:00h e as 13:00h.
Colaborações e parcerias: União de
Freguesias de São João Baptista e
Santa Maria dos Olivais, Canto
Firme, Sociedade Filarmónica
Gualdim Pais, Thomar Honoris,
“Talhas Herança e Tradição”,
“Oficina de Azulejaria de Tomar” e
“Selway Statues”.

Pordentro
do
Convento

Recurso
onl ine com
temáticas
diversas.

A partir de dia 18: “O Convento de
A a Z“, "Os Jogos no Convento” e
“Plantas do Convento, do Passado
e do Presente”



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Efemérides

Nasceram em abril :

D. Afonso I I , a 23-04-1185,
D. Pedro I , a 8-04-1320,
D. João I , a 11-04-1357,
D. Fil ipe I I , a 14-04- 1578,
D. Fil ipe I I I , a 8-04-1605,
D. Pedro I I , a 26-04-1648,
D. Maria I I , a 4-04- 1819,

Jaime Cortesão, a 29-04-1884,
foi escritor e historiador, médico e
pol ítico.

Comemora-se em abril :

1 - Dia Internacional do Livro Infantil
7 - Dia Internacional da Saúde
13 - Dia do Beijo
15 - Dia Mundial da Arte
23 - Dia Mundial do Livro e do
Direito de Autor

Durante o mês de abril o Convento de
Cristo associa-se à Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de
Tomar, na Campanha do Laço Azul ,
i luminando a Torre de Menagem do
Castelo Templário, em tons de azul .
Esta campanha pretende alertar para
o problema dos maus tratos infantis.

Nova Loja do Convento de Cristo
Quem visitar o Convento de Cristo, a partir de 18 de abril , irá
descobrir a nova Loja, no piso térreo do Claustro da Hospedaria,
com acesso direto ao exterior pela Portaria Fil ipina, junto ao
estacionamento de autocarros.

Novo
Espaço
Multiusos

Situado no piso térreo
do Claustro da
Hospedaria, este
espaço multifuncional ,
com l igação ao exterior
pela fachada norte do
edifício, permitirá a
real ização de
conferências, eventos e
exposições.

A partir de d ia 18 de abri l , será aqu i apresentada uma
antevisão da exposição “A Arte funerária como retrato de vida
de uma Comunidade  Cabeceiras e tampas de sepultura do
acervo UAMOC / Convento de Cristo”, numa parceria com o
Instituto Pol itécnico de Tomar - Laboratório da Pedra e com o
apoio da Arqueóloga, Professora Doutora Salete da Ponte.

Para além da l inha 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
incluem peças de joalharia, l inha
infantil , artigos de papelaria e l ivros
de temáticas diversas, tais como a
arte e arquitetura, história medieval ,
entre outras.
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