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Tipo de 

atividade 
Título da atividade Data Horário 

Condições de 

ingresso 
Contactos 

Endereço web onde a 

atividade está descrita 

Visita 

Visitas acompanhadas 
Turismo Cultural em Férias 

 
Projeto Turismo Cultural em Férias 

Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar 

2ª a 6ª 
feira 

10h00 -
17h30 e 

durante as 
férias 

escolares 
de verão 

Apoio e 
acompanhamento 

de visitas 
individuais e para 

grupos de 
famílias, em 

tempo de férias 
escolares, por 

grupo de alunos 
do secundário, da 
Escola Secundária 

Santa Maria do 
Olival, em Tomar. 

 
Pagamento de 

bilhetes de 
acesso, + 12 anos 

- 
acompanhamento 

gratuito 
 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt 

mailto:servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
http://www.conventocristo.pt/
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Visita 
Visitas Guiadas 

 
2ª a 6ª 
feira 

10h00-
16h00 

Visitas guiadas 
para grupos de 

Turismo Cultural. 
Mediante 

marcação e 
condicionado à 

disponibilidade de 
agenda. 

 
Bilhete Visita 

Guiada - 60€ por 
cada 30 pessoas 
com 50% para 
seniores - valor 
acrescido aos 

bilhetes 
individuais de 

acesso ao 
monumento. 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt 

Visita Domingo em Família 

1º 
domingo 
de cada 

mês 

11h00 

Mediante 
marcação e 

condicionado às 
primeiras 50 

reservas (acesso e 
serviço de guia, 

gratuitos 
 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt 

       

mailto:servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
http://www.conventocristo.pt/
mailto:servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
http://www.conventocristo.pt/
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Outra 

Execução de breves apontamentos de 
música, pelos alunos da Escola de 

Música Canto Firme, em Tomar 
 

Animações Musicais no Percurso de 
Visita 

 

1º 
domingo 
de cada 

mês 

11h00 

Decorre em 
simultâneo com a 

atividade 
Domingos em 

Família 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt 

Outra 

F 
eira Solidária de venda de produtos de 

doçaria, pastelaria e licores 
confecionados com base na laranja 

  
Feira da Laranja Conventual 

 

2 de abril Todo o dia 
Destinada a 

visitantes e ao 
público em geral. 

Tel. 249 315 089; 
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt;  

geral@ccristo.dgpc.pt 
www.conventocristo.pt 

mailto:servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
http://www.conventocristo.pt/
mailto:servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
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