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Férias de Verão no Museu
O Museu de Lanifícios da UBI promove, entre 4 e 29 de Julho, as «Férias de Verão no
Museu». Esta iniciativa será composta por atividades pedagógicas e lúdicas: oficinas
têxteis, passeios temáticos, ateliês de teatro, dança e música, entre outras, que são
vocacionadas para crianças dos 5 aos 10 anos de idade.
Mais informações em www.museu.ubi.pt

Programa de atividades pedagógicas para escolas
O Serviço Educativo do Museu de Lanifícios preparou, para o ano letivo de 2011-2012,
um conjunto de atividades que poderão ser enquadradas no Plano Anual de Atividades
das Escolas e que servirão de complemento aos programas escolares, auxiliando na
sua consolidação.
Conheça as atividades em www.museu.ubi.pt.

Recital de guitarra de alunos da EPABI
No dia 7 de Julho, pelas 21 horas, a Real Fábrica Veiga receberá o Recital da Prova
de Aptidão Profissional de Guitarra dos alunos da EPABI (Escola Profissional de Artes
da Covilhã) Alexandre Ramos, Luís Miguel Cordeiro e Sebastian Baltazar. Este evento
integra os Recitais de PAP 2011.

Peça do mês
Durante o mês de Julho estão expostas, na Real Fábrica Veiga, peças doadas ao
Museu de Lanifícios por António Cruz Marques, proprietário do Armazém de Fazendas
Lanifícios Montestrela, que laborou entre 1962-1996. Das peças doadas em 2007 e
2008 destacamos: livro de referências de armazém, cartaz de amostras de tecidos,
tesoura de picotar amostras, alicate para encomendas, envelopes e etiquetas.

O Museu de Lanifícios tem nova edição
Rota da Lã TRANSLANA, percursos e marcas de um território de fronteira: Beira
Interior (Portugal), Comarca Tajo-Salor-Almonte (Espanha) é uma obra editada pelo
Museu de Lanifícios, constituída por dois volumes e um CD interativo que virá a ser
distribuída por instituições públicas portuguesas e espanholas, difundindo-se, desta
forma, os resultados de estudos efetuados sobre o património associado à lã.
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