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No próximo dia 15, o Museu vai levar, à Escola dos Enxames, a Maleta Pedagógica. Esta
atividade visa apresentar aos alunos os processos artesanais de trabalho da lã: cardação,
fiação, o tingimento e a tecelagem. O Museu vai à Escola integra o plano de atividades do
Serviço Educativo e pode ser solicitado mediante marcação prévia

As mondegueiras deixaram o Museu
Após um ruminante repasto de cinco meses no redil do Museu, as ovelhas
mondegueiras, Estrela e Lãzinha, regressaram à Quinta Lameagro, em Peraboa, para
passarem o inverno. Esperamos por elas, na próxima primavera, para a tosquia.

O Museu vai à escola
No próximo dia 15, o Museu vai levar a Maleta Pedagógica à Escola Básica dos
Enxames. Esta atividade visa apresentar aos alunos os processos artesanais de
trabalho da lã: cardação, fiação, tingimento e tecelagem. O Museu vai à Escola é uma
rubrica que integra o plano de atividades do Serviço Educativo e pode ser solicitada
pelas Escolas, mediante marcação prévia.

Incorporação de Espólio
Um acervo de 466 peças, proveniente de uma Oficina de Serralharia/ Latoaria, foi
doado ao Museu de Lanifícios, pelo Senhor Américo Santos Luís. Da coleção, agora
incorporada, faz parte um vasto conjunto de máquinas, equipamentos e ferramentas,
que serão alvo de tratamento técnico necessário à sua conservação.

UNOVIS 2011 - exposição do curso de Design Industrial
Protótipos de cadeiras e painéis desenvolvidos pelos alunos do 1º Ciclo de Design
Industrial da UBI, nas disciplinas de Modelagem e Protótipo e Desenho e
Representação, estarão expostos na Real Fábrica Veiga, de 16 de novembro a 24 de
dezembro. Os trabalhos foram elaborados tendo como referência o Construtivismo, De
stjil, Bauhaus e Funcionalismo Orgânico. A mostra será inaugurada no dia 16 de
novembro, pelas 17h30m.

Exposição de ilustrações de "Os Olhos do Medo"
A galeria de exposições da Real Fábrica de Panos acolherá, entre os dias 24 de
novembro e 15 de dezembro, um conjunto de ilustrações, de João Lourenço, criadas à
volta do conto Os Olhos do Medo, da autoria de Fernando Paulouro Neves. Esta
iniciativa insere-se no programa Violência Zero organizado pela Coolabora e, este ano,
em parceria com a Universidade da Beira Interior e com a Câmara Municipal da Covilhã.
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