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Santa Maria com o Menino
Embora pouco conhecido, o culto a Nossa Senhora está na base da
espiritual idade da Ordem do Templo. A derradeira afirmação desta
devoção é quando o Grão-Mestre Jacques de Molay, pede ao carrasco
que o deixe morrer com o rosto virado para a igreja de Notre Dame,
dizendo que “ela esteve no princípio da sua ordem e que ela estaria no
seu fim”. Mas o Templo vai dar origem em Portugal , por vontade de D.
Dinis, à Ordem dos Cavaleiros de Cristo, a qual vai ter como padroeira a
Virgem Maria. Certamente na origem deste culto, pelas ordens do
Templo e de Cristo, estará a ordem de Cister, com S. Bernardo para os
Templários e o abade de Alcobaça na direcção espiritual da Ordem de
Cristo.
A devoção a Maria está consagrada no portal manuel ino do Convento
de Cristo. No Ocidente o culto remonta aos primeiros tempos do
cristianismo até que, em 431, o concíl io de Éfeso a proclama Virgem
Santa e Mãe de Deus.

Visita Especial “Dia da Espiga"
5 de maio, 14:30h
Neste dia comemora-se a Ascenção de
Cristo que se festeja também com o “Dia
da Espiga”. A visita especial ao Convento
de Cristo “Dia da Espiga” inicia-se na
igreja manuel ina e percorrendo
brevemente os espaços mais
emblemáticos do monumento, poderá ser
uma al iciante proposta para aí iniciar a
sua tarde de Quinta-feira da espiga.

Visita Especial “Dia da Família"
15 de Maio (domingo), 11:00h
No dia 15 de maio comemora-se o Dia
internacional da Famíl ia. Instituida pela
ONU, esta efeméride assinala a
importância da famíl ia na base da
educação infantil . como também nos
direitos e responsabil idades civicas dos
cidadãos. Destina-se a todos os visitantes
e em especial às famíl ias com crianças.

Custo de cada visita: 6€/pessoa (desconto de
50% para seniores e estudantes).
Inscrições: servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt/
249 315 089

O "Dia da Espiga"

Após o Inverno, este dia marca a renovação da
natureza e a consagração da Primavera e do milagre
da fecundidade da terra. Na sua génese pagã, que
celebrava a Deusa Flora, apelava-se à protecção das
culturas que assegurariam a sobrevivência da
comunidade.
Com a apropriação cristã do ritual pagão, emerge a

celebração da Ascensão do Senhor, o "dia da hora", assim chamado
porque ao meio-dia tudo parava e não se devia trabalhar. Apenas se
colhiam, nos campos floridos, as espigas do cereal e as flores que a Ele
eram ofertadas com gratidão e esperança num ano agrícola fecundo.
Na contemporaneidade, permanece a prática de colher, e pendurar
atrás da porta da entrada, o ramo de espigas, ol iveira, malmequer,
papoila, alecrim e folha de videira, o qual , simbol izando a protecção
divina, aí permanece até ao ano seguinte.



Espaço em Destaque
Nave Manuelina do Convento
de Cristo

Em 29 de Abril de 1510 D. Manuel
envia ao superintendente das
obras do Convento de Cristo, a
carta pela qual encomenda a
Diogo de Arruda as obras que
ampl iarão para ocidente, extra
muros do castelo, a Charola
templária, adaptando-a deste
modo a igreja regular do culto
romano.
Na carta o rei diz:…”vimos a

mostra da obra do coro desse concento que (…) se há-de fazer”. E
determina “que a casa do dito coro seja de comprido dez braças
e de ancho quatro braças e meia em vão e de alto cinco braças
do andar da dita casa (…) ordenamos que se faça sacristia com o
dito coro a qual queremos seja de seis braças de comprido e de
largo três braças (…) e que tenha três janelas uma no topo e duas
na ilharga (…) há-de começar a dita sacristia a ol ivel com o topo
do coro da parte de São Martinho, segundo falamos com o dito
Diogo de Arruda”.
A carta é escrita em Almeirim e endereçada a “Diogo de Braga
sobre a obra do coro do convento e sacristia de que há-de ter
cargo Diogo de Arruda”.

Peça em Destaque

Na Charola do Convento de Cristo o profeta
Isaías surge pintado numa perdela de um altar
lateral , ao lado de uma pintura onde pano de
fundo uma batalha em fundo.
Isaías teria tentado advertir o rei de Judá para
ter fé ante a eminência de uma guerra.
Perante a resistência do soberano à exortação
de Isaías, este profetizou: “Portanto o senhor
mesmo vos dará um sinal , uma virgem conceberá
e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel”
(Isaías 7:14).
Emanuel em hebraico significa Deus connosco.
A frase foi tomada pelos exegetas da Bíbl ia como
uma profecia da vinda do Messias.
Isaías terá vivido entre 765 e 681 no reino de Judá.

Visita Especial Temática - O Convento de Cristo à noite
(início da visita: 21h)

Percurso pelos espaços de clausura e igreja, evidenciando
particularmente a temática da vida conventual – normas e regras da
Ordem de Cristo, ocupações e interesses dos freires.
Reservas e Condições de acesso:
E-mail : servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt Tel . : 249 315 089.

Já é FÃ do Convento de Cristo?

Saiba mais aqui...

Aconteceu em maio
Nascimento de D. Manuel I

D. Manuel nasce a 31 de Maio de 1469, em
Alcochete. Seu pai, D. Fernando, é irmão do
rei D. Duarte, duque de Beja e Viseu, e sua
mãe, D. Beatriz de Portugal , é neta do filho
natural de D. João I , o infante D. Afonso,
primeiro duque de Bragança.

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
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