"A Botica do Real Convento de
Thomar"
Visitas acompanhadas à Exposição

Prolongada até dia 29 de
setembro, esta exposição continua
a atrair os nossos visitantes
Como complemento da visita ao
monumento ou exclusiva à própria
exposição, marque a sua visita
guiada, com 24h de antecedência.
Mediante bilhete de ingresso no
monumento
e
sujeita
à
disponibilidade de agenda, para
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt.

Programa do Convento de Cristo
22, 23 e 24 de Setembro, pelas 11h00 e 15h00, visitas guiadas/percursos
orientados, JEP 2017.
22 Setembro, pelas 16h00, visita especial "O Lugar dos Sete Montes",
abordagem multitemática à Cerca Conventual e seu património
integrado.
23 de Setembro, pelas 11h00, visita animada para crianças “A Botica do
Real Convento de Cristo”, com Frei Boticário.
23 Setembro, pelas 17h00, Concerto "Paisagens e Ambientes Sonoros".
Atividades gratuitas e sujeitas a marcação
Contactos: 249 315 089 / servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
Setembro. 201 7

Domingos em Família
No primeiro domingo de cada mês,
dia de entrada livre no Convento de
Cristo, às 11H00, não perca as
nossas visitas especiais guiadas e
gratuitas no Convento de Cristo.
Inscrição para:
servicoseducativos@ccristo.dgpc.pt
ou 249 315 089.

Lojas do Convento de Cristo
Nas nossas lojas pode encontrar
centenas
de
artigos
como
reproduções de peças da loiça
conventual, artigos de papelaria com
decorações alusivas à arte e
arquitetura do monumento, etc. Pode
também aceder à loja online da
DGPC:
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/shop/

Exposição Permanente:
"Cerâmicas do Quotidiano"
Exposição "A Botica do Real Convento de Thomar", também na internet
A par da exposição, patente ao público no Convento de Cristo, está também
online o endereço www.boticaconvento.ipt.pt no qual poderá obter e vizualizar
conteúdos referentes a esta exposição. Além dos objectos expostos, poderá
ainda consultar dois livros que fazem parte da história da Farmácia em
Portugal: a "Pharmacopea Lusitana" de 1754 e a "Materia Medica" de 1735.
Saiba mais aqui...

Já é FÃ do Convento de Cristo?

