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Os têxteis como segunda pele
No âmbito do MOVE 2010/11 terá lugar, no próximo dia 6 de Maio, pelas 16h, no Núcleo
da Real Fábrica Veiga, uma aula aberta de Design de Moda intitulada O têxtil como uma
segunda pele, proferida pelo Dr. Manuel Barros, Executive Director da LMA (Leandro
Manuel Araújo, Lda.).

Noite dos museus
Assinala-se, no próximo dia 14 de Maio, a Noite dos Museus. O Museu de Lanifícios associa-se
a esta iniciativa propondo ao público um passeio pedestre pelo património industrial da
Covilhã Cidade-Fábrica, seguido de um jantar e de um momento musical, que terão lugar no
edifício da Real Fábrica Veiga. Programa disponível em www.muslan.pt

Dia internacional dos museus
Dia 18 de Maio comemora-se o Dia Internacional dos Museus, privilegiando este ano o tema
Museus e Memória. O Museu de Lanifícios associa-se a este evento com um programa de que
se destacam as visitas guiadas gratuitas aos núcleos, às exposições e um momento musical.
Pode ainda visitar-se a Mostra de Produtos Têxteis em Fibras Naturais, com a presença da
marca espanhola Teixidors e das artesãs nacionais Fátima Gavinho e Valerie Correia.

Livros de textos de matemática (1810-1976)
Esta exposição tem por objetivo mostrar livros de textos de matemática usados nas escolas
primárias, liceus e escolas técnicas portuguesas entre a reforma pombalina e o 25 de Abril
de 1974. A exposição estará patente ao público na Real Fábrica Veiga, entre 25 e 29 de
Maio.

Novas residentes do museu
No dia 3 de Maio chegaram ao Museu de Lanifícios as novas residentes: duas ovelhas de
raça Mondegueira, originária da região da Serra da Estrela, que vão habitar o redil com
um abrigo construído e preparado para o efeito. Venha visitá-las!
Esta iniciativa conta com o apoio da empresa Lameagro-Sociedade Agrícola, Lda.
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