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1. Introdução
A Associação Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, abreviada para
OPCTJ, é uma associação sem fins lucrativos. A OPCTJ, foi constituída em Tomar,
Portugal, a 06 de julho de 2020, e fundada nos princípios medievais dos Cavaleiros
Templários, Ordem com relevância histórica e cultural em Portugal. Desde a sua
fundação, por 166 membros, tem vindo a crescer para mais de 370 membros, permitindo
o estabelecimento de 12 Comendas em territórios com história templária. Há também
um número seleto de 'Membros de Honra', convidados da comunidade internacional,
que foram reconhecidos pelas suas contribuições e apoio ao crescimento e
desenvolvimento da OPCTJ.
A cruz adotada e apresentada no logótipo
baseia-se na cruz do primeiro Rei de Portugal,
Afonso Henriques (1106, 1109 ou 1111-1185),
que lutou com os cruzados de Inglaterra e mais
tarde com os Cavaleiros Templários na
Reconquista Cristã, no território que viria a
tornar-se a Nação Portuguesa. A cruz foi usada
na sua assinatura e hoje pode ser encontrada
no verso das moedas portuguesas de Euro,
como símbolo da fundação e identidade de
Portugal.
Public is most welcome to follow OPCTJ website: https://www.opctj.pt/
and the Facebook page: https://www.facebook.com/opctj

2. Património Templário

Mapa: TREF, https://www.templars-route.eu/fr/en-europe/

Locais Templários
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templária

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Comendas da OPCTJ
em locais templários
São João Baptista (Tomar)
Idanhas (Idanha-a-Velha, Monsanto, Penha
Garcia, Castelo Branco, Castelo Novo)
Soure (Pombal)
Santo Estêvão de Pussos (Alvaiázere,
Coimbra, Dornes)
Santarém
Fonte Arcada (Penafiel)
Guimarães (Póvoa de Lanhoso; Pombeiro /
Felgueiras; Braga; Barcelos; Macedo de
Cavaleiros; Vilarinho de Samardã)
Santa Maria de Sintra
N. Senhora da Serra do Pilar (Vila Nova
Gaia)
Mogadouro – Penas Roias (Bragança)
N. Senhora do Castelo (Santa Maria da
Feira)
Mafra

3. Visão, Missão, Valores e Objetivos
Visão
Constituir um centro unificador e integrador dos territórios de passado templário.
Ser uma referência e um centro de conhecimento na temática dos Templários em
Portugal e no mundo.
Missão
Promover iniciativas culturais e formativas. Incentivar ações humanitárias e solidárias
em geral. Apoiar entidades. Ajudar a população em situação de vulnerabilidade.
Valores
Nosso código de cavalaria moderno é essencialmente baseado em:
Compaixão cristã, independentemente de seu credo ou origem étnica;
Evolução espiritual, preferindo honra, verdade, virtude e honestidade e valorizando a
lealdade;
Promover o respeito e o bem-estar dos membros e de toda a humanidade (mesmo que
exija abnegação);
Direcionar nosso trabalho social, humanitário e filantrópico a todos os afetados pela
pobreza, injustiça, conflito e desastre ambiental.
Objetivos
Comprometer-se com os princípios e preservação
dos ideais templários que unem todos os
membros da OPCTJ;
Manter coleções históricas, museus, bibliotecas e
repositórios de obras artísticas e objetos de
interesse histórico e cultural da Ordem do
Templo, bem como promover ações culturais;
Incentivar e promover ações humanitárias e de
solidariedade em geral.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

4. O “Modelo de Desenvolvimento Regional”
A direção da OPCTJ dedica-se ao turismo e ao desenvolvimento regional seguindo o
modelo governamental. As Comendas da OPCTJ encontram-se envolvidas em projetos
de trabalho humanitário local e regional.
O património cultural tangível e imaterial tem sido um meio extremamente importante
de geração de riqueza em Portugal nos últimos anos e uma força motriz para o
desenvolvimento regional, especialmente no meio rural. Os produtos endógenos são
vitais neste processo, pois originam o fator de diferenciação e podem levar à criação de
produtos turísticos. Ao mesmo tempo, este modelo garante a sustentabilidade dos
territórios, criando um legado para as gerações futuras. Também é importante realçar a
necessidade do envolvimento da comunidade no desenvolvimento dos territórios, pois
os residentes são parte do produto e representantes da cultura local. Além disso, o
modelo deve ser aliado à qualidade de vida dos residentes, em termos de:
fortalecimento da base económica local, infraestruturas, investimento em serviços
(financeiro, segurança, saúde, transporte, etc.) e criação de oportunidades de emprego.
É fundamental que as entidades locais e regionais, sejam públicas, privadas ou
associativas, assumam um papel decisivo no planeamento e promoção regional da
atividade turística, maximizando os benefícios. Estas entidades, incluindo a OPCTJ,
estão a apostar na diversificação e diferenciação da oferta como fonte de riqueza local,
nomeadamente: cultura; lazer; natureza; festivais e feiras; gastronomia e vinhos. A
OPCTJ é uma entidade como tal. Assim, o modelo de desenvolvimento regional
integrado é baseado no “benefício comum”.
A OPCTJ trabalha com municípios, ensino superior, associações locais e hotelaria.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

5. Iniciativas anteriores
“Transformação Digital”: Charola, Convento de Cristo - Tomar
O complexo do Castelo Templário e Convento de Cristo é Património Mundial da
UNESCO desde 1983. A Charola é um oratório templário de estilo românico dos
séculos XII-XIII.

A OPCTJ foi um dos parceiros envolvidos no planeamento e implementação deste tour
digital, uma experiência dinâmica e imersiva.

De uma forma simples, é possível acompanhar a revolução digital e explorar um dos
mais emblemáticos monumentos nacionais, numa viagem pelo templo dos Cavaleiros
Templários, em Portugal.

Visita virtual (PT|EN): https://mpembed.com/show/?m=fBGNBFFcNDc

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Lançamento de livo (1)

O contrato de cedência de direitos de autor assinado
entre o autor José Medeiros e a nossa organização
permite à OPCTJ utilizar os direitos de propriedade
intelectual relativos ao livro “Usos e Cerimónias da
Nossa Ordem de Cristo”.

Lançamento de livo (2)
O autor José Manuel Anes, Cavaleiro Templário da
Associação dos Pobres Cavaleiros do Templo de
Jerusalém – OPCTJ, lançou o livro “Recriações
Herméticas, Ensaios Diversos sobre o Signo de
Hermes: Alquimia, Templários, Maçonaria, RosaCruz, Esoterismo Cristão”.
Trata-se de uma reimpressão em um único volume
dos dois volumes das edições anteriores, há muito
esgotadas.
A apresentação do livro ocorreu no dia 20 de maio.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Artigos publicados:

Publicação (1)

Blog: Turismo Militar
In: https://www.turismomilitar.pt/index.php?lang=pt&s=news&id=224

Publicação (2)

Revista: “Viagem na História”, n.1, Turismo Militar
In: https://www.turismomilitar.pt/data/revista-viagem-na-historia/1-junho2021/viagem_na_historia_01_2021_spreads.pdf
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

6. Projects em curso – Cultura & Educação
Webinários & Seminários

A cultura, património e museologia da Ordem
dos Templários medieval é explorada através
do seu contexto histórico-cultural.

Oradores da OPCTJ foram convidados a
participar no Seminário “Axiologia Templária
na génese de Portugal”, realizado no dia 14 de
novembro, na Casa do Município de Tomar, em
Lisboa.

A OPCTJ realizou um curso sobre as “Correntes
do Esoterismo Ocidental”, ministrado pelo
Professor Doutor José Manuel Anes.
Os rendimentos deste evento foram doados
para ajudar os refugiados ucranianos.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

7. Outras iniciativas
A OPCTJ encontra-se a trabalhar com municípios, Convento de Cristo - Tomar
(UNESCO 1983), Associação Thomar Honoris, Associação de Turismo Militar
Português, CITCEM - Universidade do Porto e outras instituições de ensino superior,
e diversas entidades privadas.
Continuamos a desenvolver projetos regionais e locais, incluindo:

Festa Templária, Tomar
Fundada em 2013, é agora um produto turístico popular.
Este evento anual de vários dias inclui um jantar real no refeitório do Convento de
Cristo e uma recriação do cerco de 1190 ao Castelo dos Templários :
https://youtu.be/I94sfTu-ZIA
Em 12-13 de outubro de 2019, o Cortejo Templário a cavalo desde o Convento de
Cristo à Igreja de Santa Maria do Olival (panteão dos Mestres da Ordem do
Templo) foi organizado para os membros internacionais da OSMTH:
https://www.facebook.com/municipiotomar/videos/1659509744174217

Dias Templários
Fundada em 2020, eventos culturais e históricos organizados em territórios
Templários.
As iniciativas são realizadas ao longo do ano no património construído dos
Templários.

Video (exemplo: Município de Soure, 29.05.2022):
https://www.facebook.com/diastemplarios/videos/740214110692640

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Rota Nacional Templária
A rota centra-se nos territórios cujos castelos desempenharam um papel decisivo
na época medieval e incluirá alojamento e restauração e banquetes. Parceria:
Turismo Militar.
Esta rota nacional será integrada na rota internacional, que se encontra a ser
desenvolvida pela Câmara Municipal de Tomar.

Museu da Ordem dos Templários (MOT)

Existe um protocolo entre a Câmara Municipal de Tomar e a OPCTJ.
O Museu constituirá um centro agregador de territórios com história templária,
um centro de referência, em Portugal e internacionalmente, no contexto templário,
um veículo de promoção da cultura e identidade templária, através do estudo e
divulgação pela comunidade, nacional e internacionalmente, de temas
relacionados com os Templários em geral e especialmente com a história e o
património existente em Portugal.

Parceria: Câmara Municipal de Tomar & CITCEM - Universidade do Porto

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

8. Trabalho Humanitário
Alguns exemplos:

Ajuda à Ucrânia
A OPCTJ mobilizou os seus membros para a
doação de bens de primeira necessidade, a
entregar à comunidade ucraniana em Portugal:
https://www.spilka.pt/index.php/emportugues/quem-somos

Doação de sangue
A OPCTJ tem campanhas regulares de doação
de sangue.

Distribuição de mascaras e álcool-gel
Doação aos Municípios para distribuição
durante a pandemia.

Reabertura de Escolas 19.04.2021
A OPCTJ ajudou a esclarecer e orientar alunos
e professores de acordo com as regras em vigor
durante a pandemia.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

9. Parceiros | Apoios
Municípios

Academia

Cultura & História / recriação

Promoção

Hotelaria

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Non Nobis Domine, Non Nobis Sed Domini, Tuo Ad Gloriam

