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ARTLAB Next Vision. Tapeçaria Contemporânea
Esta é uma exposição de trabalhos de alunos e professores de Tapeçaria, da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa, que pretende projetar o potencial da Tapeçaria
Contemporânea. As obras apresentadas articulam experiências espontâneas, ensaios em
estamparia têxtil, feitura de carimbos, impressões artesanais, tecelagem em alto e baixo
liço, tapeçarias onde se utilizam todos os materiais e matérias que possam criar e expressar
novas associações plásticas e estéticas.
Entre 6 de Julho e 2 de setembro na Galeria de Exposições do Núcleo da Real Fábrica Veiga.
Inauguração da exposição: 6 de julho pelas 14 horas.

Férias de Verão no Museu
Julho é mês de «Férias de Verão no Museu». Entre os dias 2 e 31 decorre mais uma edição
deste campo de férias. Oficinas têxteis, passeios temáticos, ateliês de teatro, dança e
música, além de outras atividades, fazem parte do programa. Aceitam-se inscrições de
crianças entre os 5 e os 10 anos de idade. Mais informações em www.museu.ubi.pt

Plano de atividades educativas 2012/2013
O Serviço Educativo planeou, para o ano letivo de 2012-2013, um conjunto de atividades
que poderão ser enquadradas no Plano Anual de Atividades das Escolas, servindo de
complemento aos programas escolares e auxiliando na sua consolidação. Saiba mais em
www.museu.ubi.pt.

Museu participa na BTSeia
Em Seia, de 27 a 29 de julho, o Museu de Lanifícios integrará a 1ª edição da Bolsa de
Turismo. Este evento tem na sua génese a promoção e divulgação de dinâmicas que
potenciem o desenvolvimento da Região da Serra da Estrela, nomeadamente ao nível do
turismo, da hotelaria e restauração, do artesanato e dos produtos endógenos.
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