VISITA

CULTURA

Visita guiada sob o tema “Os Templários e a Ordem de Cristo”
TOMAR - 23 de março de 2019 – sábado

A Ordem Militar de Cristo foi instituída pelo Rei D. Dinis em 1318 e confirmada pela Bula Ad ea ex quibus dada pelo Papa João
XXII em Avignon, em março de 1319.
A Bula foi emitida a pedido do Rei D. Dinis para que a Ordem criada sucedesse à Ordem do Templo, extinta em 1311 pelo Papa
Clemente V.
Assim, os bens dos Templários passaram para a nova Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve a sua primeira sede na
Igreja de Santa Maria do Castelo, em Castro Marim.
Em 1356, a sede transferiu-se para o Castelo de Tomar, antiga sede da Ordem do Templo em Portugal.
No mês em que se comemoram os setecentos anos da publicação da Bula Papal, vamos passar um dia em Tomar, cidade dos
Templários e da Ordem de Cristo.
Visitaremos entre outros: o Convento de Cristo, o Castelo dos Templários, o Aqueduto Filipino, a Igreja de Santa Maria e o
núcleo histórico da cidade.

Dado que o percurso pela cidade será feito a pé, esta visita não é viável para sócios com mobilidade
reduzida.
Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique, estação da
CP de Entrecampos);
Hora da partida: 7H30;
Chegada a Lisboa: pelas 20H30;
Limite de inscrições: 52 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe
de confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá
sempre ocupar essas vagas);
Custo: 25€, inclui transporte, refeição, guia e entrada no Convento
de Cristo; Depois de confirmados os nomes no site, as desistências
têm como custo o mínimo que o restaurante exigir ao Clube.
Salvo se outro sócio ocupar a vaga.

TOMAR

Inscrições até 6 de março. No dia 7 de março o
Clube colocará no site o nome dos Associados cujas
inscrições forem consideradas. Não é válida
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube.
Após divulgação no site, e caso não possa
comparecer, avise o Clube ou o Seccionista.
Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

