Templários
SOBRE

Templários
Inspirados pelos mistérios da história dos Cavaleiros da Ordem do Templo e pela sua simbologia plena de
mensagens ocultas, podemos fazer uma viagem à descoberta dos tesouros templários em Portugal.
A Ordem dos Templários estabeleceu-se em Portugal no séc. XII, para ajudar os primeiros reis portugueses na
Reconquista Cristã e continuar as Cruzadas. O seu castelo, que fundaram em Tomar, em 1160, era na época o mais
moderno e avançado dispositivo militar do reino, inspirado nas fortificações da Terra Santa. Mas quase dois séculos
depois, em 1312, a Ordem foi extinta pelo Papa Clemente V, com a intenção de pôr fim à sua fama e poder. Em
Portugal, no entanto, foi criada a Ordem de Cristo, fiel herdeira e depositária de todas as suas riquezas espirituais e
materiais, preservando o seu espírito de cruzada durante a epopeia dos Descobrimentos.
Bem no coração de Portugal, podemos deixar-nos guiar por histórias que nos transportam numa busca imaginária do
Santo Graal.
Entre o Rio Tejo e o afluente Zêzere, descobrimos o emblemático Castelo de Almourol, a vila ribeirinha de
Constância ou a misteriosa Torre de Dornes. A cidade de Tomar, que em tempos foi o ponto de reunião dos
cavaleiros e heróis da demanda, será agora o culminar de um passeio em que vamos descobrir paisagens e
monumentos deslumbrantes
Ficaremos a conhecer melhor os bravos cavaleiros cristãos que tiveram sede no Convento de Cristo, descobriremos
que a Charola foi construída à semelhança do Santo Sepulcro de Jerusalém e que a igreja manuelina repete as
proporções do Templo de Salomão, o lugar da Fundação da Ordem.
Não deixe de…
> visitar em Tomar a igreja de Santa Maria do Olival, também relacionada com a temática templária
> visitar, também em Tomar. a Mata Nacional dos Sete Montes, a cerca do castelo, com uma casa de fresco
intitulada “a charolinha”

COMO CHEGAR
Aeroporto de Lisboa, a 120 km de Tomar
Comboio: www.cp.pt
Autocarros – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
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De Lisboa para Tomar e região templária em redor do rio Zêzere: A1-A23-IC3.
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