Quinta-Feira, dia 11 de Novembro de 2021

Neste sábado, 13, no Auditório do Ramo Grande, Youtuber nacional Mafalda Creative apresenta
livro “Uma Adolescente à Beira de Um Ataque de Nervos” no Outono Vivo
A youtuber nacional Mafalda Creative marca presença no Outono Vivo com a apresentação do seu livro “Uma
Adolescente à Beira de Um Ataque de Nervos”, prevista para sábado,13, às 16h00, no Auditório do Ramo Grande

(ARG).
Com mais de 493.000 subscritores no YouTube e mais de 310.000 seguidores no Instagram, é considerada uma das
youtubers com mais sucesso em plataformas digitais, cujo conteúdo assenta na realização de vídeos e paródias.
O seu livro, editado pela Manuscrito, já ultrapassou as 10000 cópias vendidas.
“Uma Adolescente à Beira de Um Ataque de Nervos” retrata os desafios da vida na fase da adolescência, altura por
excelência de descoberta e adaptação às problemáticas e vivências do dia-a-dia”.
Segundo a autora, a obra reúne “um conjunto de estratégias para sobreviver ao secundário e aprender a fazer os
amigos certos, incluindo também dicas sobre como tirar a carta de condução, a vida de finalista e os primeiros tempos
na faculdade”.
Paula Sousa, vereadora com o pelouro da Cultura, acredita “na aposta de escritores que possam envolver as novas
gerações, valorizando igualmente os jovens que visitam o Outono Vivo (OV) e encaram este festival como um espaço
de partilha de ideias e criação de experiências enriquecedoras”.
“O OV assume-se como um local de encontros entre gerações, onde são debatidas as mais diversas temáticas e
colocadas em perspetiva opiniões sobre um determinado assunto. A par disso, e igualmente importante, é também o
conhecimento transmitido nos momentos musicais, de teatro, contos infantis ou cinema que integram este festival.
Pretende-se que, de uma forma ou de outra, o OV seja uma experiência enriquecedora para todos os que o visitam”,
referiu a edil praiense.
Apesar do evento ser gratuito, o acesso ao mesmo envolve a aquisição prévia de bilhete, no sentido de cumprir a
lotação limitada em período de pandemia. Os mesmos podem ser adquiridos na Academia de Juventude e das Artes,
de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00, e nas duas horas antes do início da iniciativa, no sábado, na bilheteira
do ARG. É obrigatória a utilização de máscara, bem como a desinfeção das mãos.
A XVI edição do OV decorre até domingo, 14 de novembro, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e
no Auditório do Ramo Grande, envolvendo, além da habitual Feira do Livro, a apresentação de livros com a
participação de diversos escritores, peças de teatro, concertos e cinema.
Gabinete de Comunicação.

