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Saiba mais aqui...

"A Botica do Real Convento de
Thomar"

Visitas acompanhadas à
Exposição

Como complemento da visita ao
monumento ou exclusiva à própria
exposição, marque a sua visita
guiada, com 24h de antecedência.
Mediante bilhete de ingresso no
monumento e sujeita à
disponibil idade de agenda, para
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Peça em destaque
Janela Ocidental da Sacristia da Nave Manuelina

Auntêntico ex-l ibris de Tomar, a denominada Janela da Sala do
Sapítulo, está alojada na fachada poente da nave manuel ina, edificada
entre 1510 e 1513, sob plano de Diogo de Arruda e, segundo Paulo
Pereira, com a colaboração do mestre Álvaro Rodrigues.
Constitui, com o corpo da nave, um dos mais exuberantes exemplos da
escultura arquitectónica europeia do século XVI .
Este edifício corporizou, al iás, um dos critérios da classificação como
Património da Humanidade, em 1983: "Obra prima do génio criativo da
Humanidade"



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet

A par da exposição, patente ao públ ico no Convento de Cristo, está também
onl ine o endereço www.boticaconvento. ipt.pt no qual poderá obter e vizual izar
conteúdos referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá
ainda consultar dois l ivros que fazem parte da história da Farmácia em
Portugal : a "Pharmacopea Lusitana" de 1754 e a "Materia Medica" de 1735.

Saiba mais aqui...

Saiba mais aqui...

Aconteceu em dezembro
Morte de D. Manuel I

A 13 de dezembro de 1521, morre em Lisboa, o monarca D.
Manuel I, duque de Beja e sobrinho neto do Infante D. Henrique.
Foi sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, na capelamor da
igreja juntamente com a sua segunda mulher, a rainha D. Maria.

Lojas do Convento de Cristo

Até ao dia 8 de janeiro, nas Lojas do Convento de Cristo, decorre a campanha
promocional Natal do Livro. Aqui, entre outros artigos, poderá encontrar l ivros
com descontos al iciantes.
Por exemplo, com 50% de desconto, os Cadernos Mosteiro dos Jerónimos,
Igreja de Stª Cruz de Coimbra e Rochas dos Monumentos 2º vol . , a biografia de
João Miguel dos Santos Simões, De Aurea Aetate e, com 20% de desconto, a
biografia de D. Diogo da Gama, A Cozinha dos Mosteiros e as Actas Colóquio de
Cister, Ordem Templo e Cristo
Além destes títulos, existem centenas de outros, com descontos interessantes.
Pode também acederà loja online da DGPC http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

Domingos em Família

No primeiro domingo de cada mês,
dia de entrada l ivre no Convento de
Cristo, às 11H00, não perca as
nossas visitas especiais guiadas e
gratuitas no Convento de Cristo.

Inscrição para:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
ou 249 315 089.
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