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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

Mensagem de Natal do diretor do Museu
Temos uma Estrela dourada que nos guia e, para nós, o Natal acontece, todos os dias,
no sorriso das crianças, na generosidade dos jovens e na capacidade de partilha dos
mais idosos.
No ano que aí vem, com a inteligência de todos, lançaremos uma nova luz sobre as
trevas do desespero e, com o nosso trabalho, faremos um Museu, uma UBI, uma Covilhã
e um Mundo, melhores.
António dos Santos Pereira, diretor do Museu de Lanifícios da UBI.

UNOVIS 2011
Na Real Fábrica Veiga estão expostos, até dia 24 de dezembro próximo, trabalhos de
alunos da licenciatura em Design Industrial da UBI. A elaboração dos protótipos de
cadeiras e de painéis foi alicerçada em movimentos como o Construtivismo, o De Stijl, a
Bauhaus e o Funcionalismo Orgânico.

Trabalhos de João Lourenço ilustram a violência
A Galeria de Exposições Temporárias da Real Fábrica de Panos exibe, até ao próximo dia
15 de dezembro, doze ilustrações da autoria de João Lourenço.
Este trabalho gráfico complementa o conto "Os olhos do medo" de Fernando Paulouro
Neves, apresentado ao público no passado dia 25 de novembro, no âmbito das
comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

4 estações em tapeçaria
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lúdico-pedagógico destinado a crianças do primeiro ciclo, "descobrir as 4 estações". Esta
atividade, que tem tido grande aceitação pelas escolas, desenvolve-se em torno de
quatro tapeçarias de Portalegre da autoria de Lourdes Castro.
Mais informações em www.museu.ubi.pt
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