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Espaço em Destaque
Adega do Frades

Edificada por volta do segundo quartel do século XVI , esta
grande e fresca sala encontra-se sob o Refeitório conventual ,
cujas dimensões são semelhantes. Da autoria do Mestre João de
Castl i lho, recorre a ornamentos em forma de concha, tanto nas
mísulas como nos fechos de arcaria. O acesso a esta adega faz-
se pela copa do refeitório, através de uma pequena escada em
caracol e também por uma porta, aberta na fachada sul , que
comunica com a horta dos frades. A sua função, tal como todas a
outras dependências viradas a sul , sobre a horta, eram
imanentemente util itárias.

Visitas acompanhadas à Adega. Sem Marcação
Durante o mês de junho, exceto no dia 10, de segunda a
sexta-feira, entre as 16:30h e as 17:00h a Adega dos Frades
estará aberta à visita.



Peças em destaque
Esculturas em
madeira estofada e
pol icromada de
Santo António,
São João Baptista
e São Pedro

Real izadas entre 1510
e 1514, por Ol ivier de
Gand e com a colabo-
ração de Fernan de
Muñoz, fazem parte
de um vasto conjunto
de esculturas, enco-

mendado por D. Manuel I , para a Charola do Convento de Cristo.
Com a morte de Ol ivier de Gand, em 1512, a sua viúva tomou a
direção da empreitada, após autorização régia.

O Missal Romano consagra, no calendário l itúrgico, dois tipos de
celebrações: a celebração dos dias de memória, correntemente
votada ao memorial dos santos, e as festas de solenidade, onde
são evocados os mistérios do culto, os santos e factos mais
relevantes da vida e história da Igreja.
É por essa razão que a nossa rel igiosidade popular presta
especial devoção a três santos que no calendário l itúrgico
aparecem no início do Verão. O 13 de junho é o dia que a Igreja
consagra à memória do portuguesíssimo Santo António; o 24 é
um dia de solenidade celebrando o nascimento de S. João
Baptista, e o dia 29 é a festa evocativa do apóstolo S. Pedro.
À semelhança das rel igiões que a precederam, o cristianismo
escolheu os momentos mais altos do calendário astronómico
para celebrar as suas festas maiores. É assim que a Páscoa é
celebrada no início da Primavera, o percursor de Cristo (João
Baptista) no solstício de Verão e o nascimento de Jesus no
Solstício de Inverno.

O Convento de Cristo, em parceria com as Paróquias de Tomar, levará a
cabo uma visita sobre a temática joãnica, à Charola e à igreja de S.
João Baptista, no dia 24 de junho, pelas 15:00h. Esta visita l imitada a
20 participantes, inicia-se no Convento de Cristo e termina, pelas
17:00h, na Igreja de S. João Baptista.
A deslocação entre os dois locais de visita é da responsabil idade de
cada participante.

Já é FÃ do Convento de Cristo?

Saiba mais aqui...

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"

Aconteceu em junho
Nascimento de D. João I I Iº

Nasce em Lisboa, a 6 de Junho de 1502. Filho
de D. Manuel e da infanta D. Maria, filha dos
Reis Católicos. Por morte de seu pai, em 1521,
ascendeu ao trono com apenas dezanove anos
de idade. Casou em 1525 com a infanta D.
Catarina de Áustria, irmã de Carlos V. Advém
Governador e Regedor da Ordem de Cristo
quando se torna rei de Portugal e, nessa

qualidade, faz uma reforma profunda na ordem, em 1528, pela qual
constringe os freires religiosos da Ordem à observância de uma
vida de clausura. O protagonista desta reforma será o confessor do
rei, Frei António da Silva, dito de Lisboa, religioso dos Jerónimos de
Guadalupe.
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