
Abril . 2016

Regressa ao Claustro da Micha do Convento de Cristo, no
próximo dia 3 de abril , das 9H30 às 18H00, a Feira da Laranja
Conventual. O evento solidário junta, este ano, 33 instituições
de solidariedade social do concelho de Tomar, que apresentam
para venda as mais originais propostas, sobretudo de doçaria,
confecionadas a partir da laranja. A realização desta feira é
inspirada no laranjal do Convento de Cristo, plantado onde
originalmente se encontrava a almedina do castelo e de onde
surge a comunidade que viria a dar origem à vila e depois
cidade de Tomar.

Domingos em Família

Promovida pelo Convento de Cristo,
acontece todos os primeiros domingos de
cada mês, e dia de entrada livre no
monumento, a visita guiada para famílias.
Uma viagem pelos espaços do Convento de
Cristo, destacando neste 3 de abril, às
11H00, a Casa do Capítulo Incompleta e a
sala da cisterna do Claustro da Hospedaria.

Inscrições:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt / 249 315 089

Convento de Cristo assinala
Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios

O Convento de Cristo não podia deixar
de se associar a estas comemorações,
apresentando por isso, um programa
diversificado, que se estende também a
dia 17 de abril . Saiba mais aqui...

Saiba mais aqui...

PROGRAMA DAS ANIMAÇÕES:

09h30 - Gaiteiros de Carregueiros
10h00 - Pé na Música (Carregueiros)
1 1h 0 0 - Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva
1 1h 30 - Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
12h 10 - Farsa de Inês Pereira - Oficina de Teatro canto Firme
14h00 - Pinturas Faciais para crianças - Projeto Sobre Rodas
14h00 - Tuna da Universidade Sénior
14h30 - Banda da Sociedade Republ icana Marcial Nabantina
15h00 - Danças Tradicionais -Universidade Sénior
15h30 - Tuna Sabes Cantar
16h30 - Tuna Templária
16h30 - Histórias para crianças com música "O caracol Mi-Fá-Sol e o bolo de laranja"
17h00 - ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO



Espaço em Destaque
A Casa do Capítulo
Incompleta

Quando, em 1499, D. Manuel
expropriou os últimos
moradores do castelo e
mandou entaipar a porta da
vila, fê-lo com o intuito de
transformar todo o recinto
muralhado num grande
convento da Ordem de Cristo
onde só o rei, seu governador,
os cavaleiros e freires
tivessem residência. Reformou
o convento henriquino
prolongando da alcáçova
para a charola o seu paço. Os

frades foram ter o seu convento nas casas da vila devoluta então acomodadas
para suas dependências domésticas.

Por volta de 1510, el-rei iniciou obras de grande vulto para ampl iar o espaço
rel igioso. Surge então extra muros, enxertada ao flanco poente charola, uma
nave, que dará à igreja uma imponência monumental , e abrirá a sul , nesta nave,
a nova entrada no templo. E para que o edificado obedeça à regra monástica,
fez construir na outra ponta do adro, e sobranceiro à nova porta, a grande casa
do capítulo, a qual pelas vicissitudes da História nunca chegou a ser acabada.
Por isso lhe chamamos Casa do Capítulo Incompleta. Esta casa foi também
usada para as assembleias das cortes de Tomar.

Peça em Destaque
Cordeiro Pascal

Num sítio recôndito do Convento de Cristo,
aparentemente deslocado de qualquer
preceito ou enquadramento litúrgico,
finamente lavrado numa pedra de fecho de
abóbada, chave construtiva e simbólica,
está a figura do Cordeiro Pascal que a
tradição cristã consagrou como a imagem
do próprio Cristo, quando, antes de morrer
na cruz, celebrou com os seus discípulos, a
ceia da principal festa judaica, a Páscoa. A
celebração judaica da libertação dos
hebreus do Egipto deu lugar, na tradição
cristã, à celebração da morte e ressurreição
de Jesus. O Cordeiro Pascal não é só o símbolo do sacrifício místico, mas também da
vida que se renova. Daí a presença da sua representação na sala da cisterna da
Hospedaria, adquirir um significado especial: tal como a vida vegetativa se renova
pela água, também pelo sacrifício crístico se renova a vida do espírito, a Ressureição.

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 / 249 313 434.

Já é FÃ do Convento de Cristo?

Saiba mais aqui...

Saiba mais aqui...

Aconteceu em abril

A 16 de Abri l de 1581 tiveram in ício as cortes
de Tomar onde D. Fi l ipe I I de Espanha prestou
juramento como rei de Portuga l .
A aclamação do rei teve lugar entre o adro
da igreja e o terreiro do castelo numa
espaçosa barraca coberta com panos das
velas. O rei , que por herança de privi l égio
rea l , desde D. João I I I , era também o mestre
da Ordem de Cristo, havia-se insta lado no
Convento desde 14 de Março desse ano.

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

"Saberes, Sabores e Artes do
Médio Tejo” trazem Vila Nova da
Barquinha ao Convento de Cristo

A mostra que acontece todos os primeiros
domingos de cada mês, ocasião em que a
entrada no monumento é livre, e que
pretende trazer aos espaços do Convento
de Cristo o melhor da região na qual se
integra, mostrando-a aos seus visitantes
ao mesmo tempo que acolhe os
habitantes da região do Médio Tejo, será
dedicada a Vila Nova da Barquinha.
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