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Convento de Cristo
assinala fundação do castelo templário

O Convento de Cristo, associando-se às comemorações
promovidas pelo Município de Tomar celebra, no dia 1 de
março, os 856 anos da fundação do castelo templário e de
Tomar, com um programa simból ico que convida a
população a lembrar, in situ, as origens da identidade
tomarense.

Domingos em Família

No primeiro domingo do mês, 6 de
março, dia de entrada l ivre no
Convento de Cristo, às 11H00, não
perca mais uma visita especial
guiada e gratuita, lembrando a
fundação de Tomar no castelo
templário e Convento de Cristo.

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

Convento de Cristo acolhe
"Saberes, Sabores e Artes"
de Torres Novas

É a primeira ação de promoção dos
13 municípios que constituem a
CIMT - Comunidade Intermunicipal
do Médio Tejo e que vai decorrer no
âmbito do protocolo entre o
Convento de Cristo e a CIMT. No
próximo dia 6 de março, dia de
entrada l ivre no Convento, Torres
Novas vai destacar as valências
turísticas do concelho.

Saiba mais aqui...

Saiba mais aqui...

PROGRAMA:

08h30h - Toque dos sinos do Convento de Cristo
11:00h/15:00h - Animação do Castelo - EAM (ADIRN)
11:00h e 16:00h - Visitas Guiadas ao Castelo e Convento
14:20h - Deposição de coroa de flores na torre do castelo - Genio Municipi,
pela Srª. Presidente da C. Municipal de Tomar, Drª. Anabela Freitas
15:00h - Missa do Dia da Cidade - Charola do Convento de Cristo
16:45h - Atuação do Grupo Cantar(es) Sénior Gualdim Pais
17:15h - Conferência pelo Dr. Ernesto Jana, “Tomar - De zona fronteiriça
a polo central izador da região”



Toque dos sinos da torre da
Charola do Convento de
Cristo celebra fundação de
Tomar, no dia um de março

A mais antiga imagem da torre
sineira da Igreja templária de
Tomar remonta aos finais do século
XV e faz parte das iluminuras do
quarto tomo do l ivro Leitura Nova
da Extremadura mandado fazer
por D. Manuel , nos primórdios do
século XVI , ao seu iluminista
António de Holanda. (imagem da 1ª
página)

GENIO MVNICIPI

Na Torre de Menagem do castelo
de Tomar, que a muralha da
Alcáçova rodeia, encontram-se
patentes memórias da ocupação
do lugar anteriores à mil ícia do
Templo.

É o que testemunha a ara votiva
romana incorporada na
construção; deitada, esta ara ou
altar serve de pedra de fundação
ao cunhal sul-poente da Torre de
Menagem; ostenta a inscrição
GENIO MVNICIPI , nome dado à
divindade autóctone que, diversa
do panteão romano, era cultuada
pelos romanos nas terras por eles
ocupadas e povoadas, - era o
espírito do lugar.

Esta ara parece assinalar a
antiguidade deste local na sua
vocação espiritual , cuja tradição
foi recuperada pelo Cristianismo
sob a forma de santo padroeiro
da coletividade.

Dispersos por outras faces da
torre, três fragmentos e lápides
com inscrições romanas, evocam
esse passado remoto da
Lusitânia Romana. Destacamo-lo
no mês em que se assinala e
celebra a fundação de Tomar.

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
Telefones - 249 315 089 / 249 313 434.

JÁ É FÃ do Convento de Cristo?

Saiba mais aqui...

PRÓXIMOS EVENTOS…

Aconteceu em Março:
Fundação da Ordem deCristo

A 14 de Março de 1319, pela bula
Ad ea ex quibus, o Papa João XXI I ,
institui a Ordem de Cavalaria de
Cristo, acedendo assim, ao fim de
longos anos de negociações, às
pretensões de Dinis de manter no
seu reino uma ordem rel igiosa
mil itar com missão idêntica à
extinta Ordem do Templo.

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
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