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EFEMÉRIDES
Comemora-se em maio:

5 - Dia Mundial da Língua Portuguesa
15 - Dia Internacional da Família
18 - Dia Internacional dos Museus
20 - Dia Europeu do Mar
21 - Dia Mundial da Diversidade Cultural
para o Diálogo e o Desenvolvimento
22 - Dia do Autor Português

Nasceram em maio:

Afonso III, 5 maio de 1210
Leonor de Aragão, 2 maio de 1402
João II, 3 maio de 1455
Manuel I, 31 maio de 1469
Filipe I, 21 maio de 1527
João VI, 13 maio de 1767

LIVRO DO MÊS

E s ta o b ra leva-nos numa viagem pela
Arte Portuguesa desde as suas origens à
atual idade, através dos autores e obras
mais relevantes de cada estilo e corrente
artística.

pela Porto Editora

18 de maio, Igreja Manuelina, entrada pelo jardim do Castelo, 19:00h

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, terá lugar no
Convento de Cristo um concerto da cantora tomarense Kátia Leonardo. Com
carreira iniciada nos EUA, o seu repertório vai do Canto Lírico ao Jazz, passando
pela Música do Mundo. Para este evento a cantora irá criar um espetáculo único,
tendo como inspiração a resposta acústica dos espaços do monumento. Uma
viagem musical através dos estilos do canto. As histórias nas paredes dos
monumentos despem-se do silêncio para se tornarem experiências de
sonoplastia, atravessando memórias entre o espaço, dentro e fora dos
instrumentos, tanto elétricos como acústicos, para a criação destas paisagens
musicais.

Espetáculo Gratuito, condicionado aos lugares disponíveis.
Informações: Tel : 249 315089 - servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt



Já é FÃ do Convento de Cristo?

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Convento de Cristo é palco de filmagens
da longa metragem internacional da Netflix,
"Damsel", entre 4 de maio e 3 de junho.

Por este motivo o Monumento estará encerrado ao
público entre os dias 23 a 27 de maio. Iniciaram-se já
as montagens e preparações deste filme pelo que, para
além dos dias de encerramento, ocorrerão
constrangimentos no percurso de visita que serão, a
par e passo anunciados ao público.

ANTEVISÃO DA
EXPOSIÇÃO

SALA
MULTIUSOS

DO CLAUSTRO
DA HOSPEDARIA
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