
 

 

Inauguração da exposição 

Convento de Cristo. Séculos XIV

Convento de Cristo, Tomar, 

As salas do Noviciado do Convento de Cristo

31 de janeiro, a exposição "No

Séculos XIV- XVI". 

 

Esta exposição, que ficará patente ao público at

entre o Convento de Cristo/

Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (CEAACP

UC). O catálogo é uma edição do Secre

Partindo do núcleo pétreo das reservas

expositivo centrado na produção devocional entre os séculos XIV e XV

afinidades do trabalho oficinal desenvolvido entre Coimbra e Tomar.

científica é do CEAACP-UC, a par do contributo

Politécnico de Tomar e o Laboratório HERCULES.

O acervo museológico da UAMOC (União dos Amigos dos Monum

incorporado no Convento de Cristo e

2015, de um plano de investigação que reuniu várias parcerias pedagógicas e científicas 

compreendendo o seu estudo pluridisciplinar e laboratorial. 

 

Para além das imagens em pedra do Convento de Crist

de relevantes esculturas em pedra provenientes do acervo de diversas instituições, entre as 

quais Museus Nacionais, Municipais, Diocesano de Santarém e de Igrejas Paroquiais de Tomar. 

 

Lisboa, 26 de janeiro de 2018 

 
Maria do Céu Novais 
Assessoria de Imprensa 
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA 
Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto)
Email: ceunovais@dgpc.pt 

 

Nota de Imprensa 

 
da exposição “No Rasto da Devoção. Escultura em pedra no 

Convento de Cristo. Séculos XIV-XVI”, com comissariado científico da 

Universidade de Coimbra 

 

Convento de Cristo, Tomar, 31 de janeiro, quarta-feira, às 17:

 
salas do Noviciado do Convento de Cristo, em Tomar, recebem, a partir de quarta

31 de janeiro, a exposição "No Rasto da Devoção. Escultura em Pedra no Convento de Cristo. 

patente ao público até 27 de julho próximo, resulta de uma parceria 

entre o Convento de Cristo/Direção-Geral do Património Cultural (CC-DGPC) e o Centro de 

Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (CEAACP

O catálogo é uma edição do Secretariado Nacional para os Bens Culturais

artindo do núcleo pétreo das reservas do Convento de Cristo, organizou

expositivo centrado na produção devocional entre os séculos XIV e XVI,  onde é possível captar 

oficinal desenvolvido entre Coimbra e Tomar. A responsabilidade 

, a par do contributo de outras instituições, 

e o Laboratório HERCULES. 

O acervo museológico da UAMOC (União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo), 

incorporado no Convento de Cristo e ao qual as peças expostas pertencem, foi objeto, desde 

2015, de um plano de investigação que reuniu várias parcerias pedagógicas e científicas 

compreendendo o seu estudo pluridisciplinar e laboratorial.  

Para além das imagens em pedra do Convento de Cristo, a mostra dá a conhece

de relevantes esculturas em pedra provenientes do acervo de diversas instituições, entre as 

quais Museus Nacionais, Municipais, Diocesano de Santarém e de Igrejas Paroquiais de Tomar. 

Geral do Património Cultural / DGPC 
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No Rasto da Devoção. Escultura em pedra no 

”, com comissariado científico da 

feira, às 17:00 

, em Tomar, recebem, a partir de quarta-feira, dia 

Rasto da Devoção. Escultura em Pedra no Convento de Cristo. 

e julho próximo, resulta de uma parceria 

DGPC) e o Centro de 

Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (CEAACP-

Culturais da Igreja. 

do Convento de Cristo, organizou-se um discurso 

onde é possível captar 

A responsabilidade 

 como o Instituto 

entos da Ordem de Cristo), 

s pertencem, foi objeto, desde 

2015, de um plano de investigação que reuniu várias parcerias pedagógicas e científicas 

a mostra dá a conhecer um conjunto 

de relevantes esculturas em pedra provenientes do acervo de diversas instituições, entre as 

quais Museus Nacionais, Municipais, Diocesano de Santarém e de Igrejas Paroquiais de Tomar.  


