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Clube de tricot 
workshop  de tricot 
 
datas  
10 e 24. maio, quarta-feira | 21h00 
duração:  02h30 minutos 
dinamizado por Paula Magalhães 
público-alvo público em geral  
entrada gratuita, com inscrição prévia, 
através do tlf. 256 377030 ou por e-mail:  
claudiapinto.biblioteca@cm-feira.pt  
 
O clube de tricot da biblioteca reúne de forma quinzenal, sob a orienta-
ção de Paula Magalhães. 
Num ambiente informal e descontraído, misturam-se conversas, novelos e 
agulhas, aprendem-se e partilham-se técnicas e pontos, criam-se memó-
rias e entrelaçam-se amizades. 

maio 
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Clube de leitura para pais e filhos 
por Joana Ribas 
 
data | hora 13. maio, sábado | 10h30  
duração 1h00  
orientado por Joana Ribas 
público-alvo famílias  com crianças entre os 3 e os 
8 anos   
entrada gratuita e limitada, com inscrição prévia  
 
A promoção dos hábitos de leitura é um dos objetivos da biblioteca. É no 
seio familiar que nos desenvolvemos e aprendemos a ver o mundo. Os 
livros são ferramentas educativas que ensinam e fazem sonhar. É destas 
premissas que surge o Clube de Leitura para Pais e Filhos, onde, em ca-
da sessão, é abordado um tema e desenvolvidas atividades com base 
num livro que pode ser explorado e trabalhado em conjunto pela família. 
Um espaço onde todos são convidados a conhecer e explorar o potencial 
educativo do mundo maravilhoso da literatura infantil. As crianças, acom-
panhadas pelos pais, que após a inscrição, participam, ao longo de vá-
rios meses nas sessões e nas atividades propostas a cada sessão. 



set » dez’21 

 
maio 

Clube de estratégia 
oficina de jogos de tabuleiro 
 

data | hora 19. maio, sexta-feira | 21h00 
duração: 02h30 minutos 
dinamizado por ALPCeS – Associação 
Ludopedagógica, Cultural e Social 
público-alvo adultos e jovens a partir dos 
15 anos  
entrada gratuita, com inscrição prévia, 
limitada a 24 participantes 
 

Os encontros do clube de estratégia da biblioteca propõem-lhe uma via-
gem de descoberta por jogos fascinantes, proporcionando momentos de 
diversão e de desafio mental que o vão surpreender.  
Aceite o nosso convite e venha explorar uma gama variada de jogos de 
grande qualidade e de crescente complexidade. E o melhor de tudo é 
que nós ensinamos a jogar!  
AVISO: Atividade contagiante e não aconselhada a cérebros preguiçosos!  



 
maio 

Clube de costura: 
porta-guardanapos 
workshop de costura criativa 
 
data | hora 31. maio, quarta-feira | 20h30  
duração: 02h30  
dinamizado por Celina Machado  
público-alvo M/18 anos  
entrada gratuita, com inscrição prévia  
limitada a 12 participantes através do tlf. 
256 377030 ou por e-mail: claudiapinto.biblioteca@cm-feira.pt  
 
No Clube da Costura, orientado por Celina Machado, vamos aprender a 
costurar à máquina e confecionar um prático porta guardanapos, para 
usar na cozinha ou para levar consigo para um piquenique.  
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Em junho: 
 

Clube de leitura 
data | hora 01. junho, quinta-feira | 21h00 
dinamizado por Dr.a Rute Cerqueira 
público-alvo M/18 anos  
entrada gratuita com inscrição prévia através do tlf. 256 377030 ou por  
e-mail: carolinavieira.biblioteca@cm-feira.pt  
 
Encerramento da XI estafeta de contos: 
Contos, Cantos, Risos e Acalantos   
data | hora 02. junho, sexta-feira | 21h00 
orientado por Dennis Xavier e Sofia Moura 
público-alvo público em geral  
entrada gratuita e limitada 
 

Partimos e regressámos a vida inteira 
exposição de pintura  
de José Augusto Castro 
 

inauguração 03. junho, sábado | 17h00 
patente até 16. julho, domingo | 12h30  
horário segunda a sábado 10h00 | 19h00 
     domingo 09h30 | 12h30 
público-alvo público em geral  
entrada livre 



 

informações | marcações biblioteca.cm-feira.pt             biblioteca@cm-feira.pt 

    facebook.com/bmsantamariafeira       nucleopedagogico@cm-feira.pt 

    256 377030              bmfeira@gmail.com 

 

nota: as atividades previstas podem sofrer alterações 


