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Dicionário do século XVIII doado ao Museu
Um livro antigo, publicado pela primeira vez em 1771, no âmbito da reforma pombalina do
ensino, da autoria de Pedro José da Fonseca, intitulado Diccionario portuguez e latino, com
data da segunda impressão, 1791, enriqueceu ultimamente o Centro de Documentação do
Museu de Lanifícios por ser considerado peça fundamental para os estudos da lexicografia
histórica.

Move_2012
Até dia 17 de junho, na Galeria de Exposições da Real Fábrica Veiga, poderá ser apreciado
um conjunto de trabalhos e projetos académicos de alunos que frequentam o curso de 1º
ciclo – licenciatura em Design de Moda da Universidade da Beira Interior.

Apresentação de livro
Ana Maria Tavares Martins, docente do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da
UBI, é a autora do livro intitulado Os Mosteiros cistercienses na região das beiras. Um
percurso entre a arquitetura e a história, cuja apresentação terá lugar a 28 de junho, pelas
16h, no auditório da Real Fábrica Veiga.

Concerto de guitarra por alunos da EPABI
No dia 27 de junho, pelas 21h30, a Real Fábrica Veiga receberá um concerto de guitarra
da classe do Professor Edgar Petejo, da Escola Profissional de Artes da Beira Interior. Os
alunos David Gonçalves, José Almeida e Miguel Maranhas levarão a cabo atuações a solo
e música de câmara.

Férias de verão no Museu
No próximo mês de julho, entre os dias 2 e 31, decorrerá mais uma edição das Férias de
Verão no Museu. Compõem esta iniciativa atividades pedagógicas e lúdicas: oficinas
têxteis, passeios temáticos, ateliês de teatro, dança e música, entre outras. Aceitam-se
inscrições de crianças entre os 5 e os 10 anos de idade. Mais informações em
www.museu.ubi.pt
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