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Tardes de quinta no Museu
O ciclo de palestras que decorrerá nas últimas quintas-feiras de cada mês, na Real
Fábrica Veiga, vai iniciar-se este mês de fevereiro.
Donizete Rodrigues, docente do Departamento de Sociologia, falar-nos-á sobre
“Património cultural e identidade: uma abordagem antropológica”, no próximo dia 23,
pelas 16h.

Lançamento do livro
Representações da Portugalidade, em livro, são fruto das Jornadas Multidisciplinares,
com o mesmo nome, que decorreram na Faculdade de Artes e Letras em 2010, por
ocasião do seu decénio de existência.
Fernando Paulouro Neves fará a apresentação da obra, no próximo dia 23, pelas 17h30,
na Real Fábrica Veiga.

Lanifícios Império doa espólio ao Museu
A empresa Lanifícios Império de Esteves, Santos & Botelho, Lda., com sede em
Manteigas, cedeu ao Museu de Lanifícios, a título de doação, as coleções de referenciário
de amostras têxteis dos anos 40 a 80 do séc. XX, num total de 115 pastas, e de cálculos
para fabricação de tecidos, num total de 71 maços. Este espólio será alvo de tratamento
técnico tendo em vista a sua conservação e comunicação.

Maria Cecília Alçada Rosa é nova doadora do Museu
Um conjunto de 27 documentos textuais simples e de 41 documentos cartográficos,
datados de 1968/70, referentes ao projeto de construção das novas instalações da
empresa de lanifícios Nova Penteação e Fiação da Covilhã, sita no Parque Industrial do
Canhoso, foi doado ao Museu por Maria Cecília Alçada Rosa, neta do fundador daquela
firma. Os documentos serão submetidos a tratamento técnico necessário à sua de
conservação e comunicação.
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