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I - “E A CANTAR” DE MIMI FROES SEGUE PARA O TEATRO
AVEIRENSE A 4 DE NOVEMBRO
- Novas Quintas recebem uma das maiores revelações da
atualidade O EP “E a Cantar”, da autoria da compositora portuguesa, constitui o porta-estandarte da
apresentação em Aveiro de um dos mais surpreendentes talentos da música portuguesa atual,
estando presente no Teatro Aveirense, no projeto Novas Quintas, amanhã dia 04 de novembro.
A música “Petiza” deu a conhecer o novo trabalho da artista. Com sete temas inéditos,
todos eles escritos e compostos por Mimi Froes, o novo EP teve no vídeo de “Declarações de Meia
Noite” o segundo momento. Ambas as músicas contam com vídeo realizado por Daryan Dornelles,
reputado fotógrafo e videógrafo brasileiro que conta no currículo com colaborações com artistas
como Maria Bethânia, Emicida, Ney Matogrosso, Mallu Magalhaes, Chico Buarque, Erasmus
Carlos, entre outros.
Os ingressos têm um custo de 5€ e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Aveirense
ou em ticketline.sapo.pt.

II – EXERCÍCIO PÚBLICO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O RISCO
SÍSMICO

No próximo dia 5 de novembro de 2021, realiza-se a iniciativa promovida pela Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil “A TERRA TREME” (9.ª edição), pelas 11h05,
procurando chamar a atenção a importância de comportamentos simples que os cidadãos devem
adotar em caso de sismo.
A Câmara Municipal de Aveiro associa-se a esta ação apoiando na divulgação junto da
comunidade local, em particular da Comunidade Escolar, encontrando-se todas as informações
disponíveis no site www.aterratreme.pt, o qual resume a informação essencial sobre o projeto,
disponibiliza vários recursos de comunicação e divulgação. Em família, no trabalho ou na escola,
junte-se ao treino!

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Guilherme Teixeira Carlos
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

