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    1. FMJ Lan Party 2017 
 
A décima edição da FMJ Lan Party vai ter início no dia 8 de setembro, sexta-feira, pelas 14h30, 

decorrendo até às 11h00 do dia seguinte, sábado, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo. 

Organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, a FMJ Lan Party visa fomentar os interesses de 
quem frequenta ou poderá frequentar o Fórum Municipal da Juventude, juntando os jovens participantes 
numa rede local (LAN), onde poderão participar em jogos de computador multiplayer e partilhar 

experiências e conhecimentos. Nesta edição, haverá torneios de Fifa 17, SpeedRunners, Unreal 
Tournament, Tekken 7 e muito mais. 

Trata-se de uma oportunidade de ocupação dos últimos dias de férias para os jovens, de forma 
animada com boas energias e em boa companhia. 

As inscrições são gratuitas (limitadas às vagas existentes)! 
 
Inscrições e informações no Fórum Municipal da Juventude: 

Tel.: 234 321 079 · Tel 234 183 773 
Ou www.cm-ilhavo.pt ou www.facebook.com/camaramunicipalilhavo 
 

 
 

2. Jantar Literário da BMI com Ana Margarida de Carvalho 

 
No âmbito do 12.º Aniversário da Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI), Ana Margarida de Carvalho, 

jornalista e escritora, será a convidada do próximo Jantar Literário, que terá lugar no dia 8 de setembro,  

pelas 20h00.  
Ana Margarida de Carvalho nasceu em Lisboa, licenciou-se em Direito e tornou-se jornalista, 

assinando reportagens que lhe valeram sete dos mais prestigiados prémios do jornalismo português. 

Passou pela redação da SIC, publicou artigos na revista Ler, no Jornal de Letras, na Marie Claire e na 
Visão, lecionou workshops de Escrita Criativa, foi jurada em vários concursos oficiais e festivais 
cinematográficos e é autora de reportagens, crónicas, guiões, contos, poemas, de uma peça de teatro e 

de um livro infantil chamado “A Arca do É”. 
É autora de dois romances – “Que Importa a Fúria do Mar” (2013), vencedor do Grande Prémio de 

Romance e Novela APE/DGLAB, e “Não se pode morar nos olhos de um gato”, vencedor do Prémio 

Manuel Boaventura e também finalista para o Grande Prémio Romance e Novela APE/DGLAB – 2016. 
Na sua primeira incursão na não-ficção, em “Julgamentos que mudaram a história” (junho 2017), 

Ana Margarida de Carvalho, num estilo cativante e assente numa rigorosa pesquisa, traça uma 

panorâmica sobre julgamentos que, pela sua originalidade, barbaridade, injustiça gritante ou mediatismo, 
deixaram uma marca que jamais se apagará das cronologias históricas.  

O jantar, com um custo de inscrição de 15 euros, será aberto toda a comunidade (com um limite de 

30 pessoas), mediante inscrição até 4 de setembro. 
 

 

Inscrições e mais informações: 
Tel.: 234 321 103 
E-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt 
 

 

http://www.cm-ilhavo.pt/
http://www.facebook.com/camaramunicipalilhavo
http://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/

