Newsletter
n.º 4 ∙ Junho 2011

A Covilhã já tem um Centro de Interpretação dos Lanifícios
A Real Fábrica Veiga foi inaugurada e aberta ao público, no passado dia 17 de Maio. O
imóvel fora sujeito a uma intervenção de recuperação arquitetónica, entre 2001 e 2004,
culminando com a criação de um novo equipamento museológico - o Centro de
Interpretação dos Lanifícios, com as valências de Núcleo Museológico da Industrialização e
de Centro de Documentação/Arquivo Histórico.

Como se tosquiam as ovelhas?
No próximo dia 1 de Junho, Dia da Criança, o Museu de Lanifícios vai mostrar aos mais
pequenos como se tosquiam as ovelhas. A atividade conta com o apoio da empresa
Lameagro, que nos cedeu dois exemplares de ovelhas de raça mondegueiras, originária da
região da Serra da Estrela. As sessões de tosquia, que contam já com um considerável
número de inscritos, terão lugar às 9.30h, 10h e 11.30h, no Redil da Real Fábrica Veiga.

Mostra de trabalhos em burel
Entre os dias 9 de Junho e 13 de Julho poderão ser apreciados, no Núcleo da Real
Fábrica Veiga, de Terça a Domingo, das 9.30h às 12h e das 14.30h às 18h, trabalhos
têxteis em burel (100% lã) executados pelos alunos do 1º ano da licenciatura em Design
de Moda da Universidade da Beira Interior.

Workshop de Fiação Manual e Tingimento Natural
Nos dias 10 e 11 de Junho, Fátima Gavinho dinamizará, no Museu de Lanifícios, um
Workshop de Fiação Manual e Tingimento Natural. Os interessados terão oportunidade de
aprender a fiar com fuso suspenso e com roda, bem como a tingir com pigmentos de
origem vegetal e animal.
Estão abertas as inscrições. Consulte o programa em www.museu.ubi.pt

Workshop de Tecelagem
Helena Loermans está convidada para leccionar, no Museu de Lanifícios, um Workshop
de Tecelagem em tear manual. Neste curso, que decorrerá nos dias 23, 24 e 25 de
Junho, os participantes terão oportunidade de adqurir, entre outras, as técnicas de
urdissagem que antecedem a tecelagem em teares de 2 e 4 quadros.
Estão abertas as inscrições, o programa poderá ser consultado em www.museu.ubi.pt
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