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Cães, novelos e muitos retratos_ateliê
O Cão Serra da Estrela será o protagonista do ateliê pedagógico “Cães, novelos e muitos
retratos”, dinamizado pelo canil d’Alpetratínia no Museu de Lanifícios. Esta atividade que
pretende estreitar relações entre crianças e animais está disponível, por marcação, até 20
de maio. Plano da atividade em www.museu.ubi.pt

Dia Internacional dos Museus 2012
Museus no Mundo em Mudança. Novos Desafios, Novas Inspirações é o mote lançado este ano
para assinalar, a 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Das atividades programadas por
este Museu, salienta-se a apresentação do primeiro número da ubimuseum – revista online do
Museu de Lanifícios em homenagem à Dra. Elisa Pinheiro. Programa completo em
www.museu.ubi.pt

MOVE 2012_Mostra de Design de Moda
A exposição de trabalhos e projetos académicos do curso de 1º ciclo_licenciatura em Design de
Moda da UBI poderá ser apreciada na Galeria de Exposições da Real Fábrica Veiga, de 3 a 27
de maio, entre terça-feira e domingo, das 9h30 às 12h e das 14h 30 às 18h.

Museu de Lanifícios participa na Feira do Queijo
Na Soalheira, entre os dias 4 e 6 de maio, vai decorrer a Feira do Queijo. O Museu de Lanifícios
estará presente, a convite da Câmara Municipal do Fundão. No espaço expositivo que nos
cabe, poderão ser observados e manuseados alguns utensílios de trabalho, visando uma
aproximação do público ao modo artesanal de transformação da lã.

Tardes de Quinta no Museu
Dando continuidade às Tardes de Quinta no Museu, o “Vocabulário de especialidade: o caso
dos lanifícios. Do estudo dos corpora à lexicografia” é o tema proposto, pelo Professor
Paulo Osório, para a conferência que terá lugar no dia 31 de maio pelas 16h na Real Fábrica
Veiga.

REAL FÁBRICA VEIGA

REAL FÁBRICA DE PANOS

RÂMOLAS DE SOL

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO

Rua Marquês d’Ávila e Bolama

Sítio do Sineiro, Covilhã,

6201-001 Covilhã

Portugal

DOS LANIFÍCIOS
Calçada do Biribau

Portugal

6201-001 Covilhã

Tel 275 329 257

Portugal

Fax 275 319 712

Tel 275 319 724

muslan@ubi.pt

Fax 275 319 712

http://www.museu.ubi.pt

