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Brasil: Festival de teatro reune grupos de países lusófonos  

(NÃO ASSINADO)

Um festival lusófono de teatro, vai reunir, em Junho, 10 grupos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal,
no Rio de Janeiro.
Tânia Pires, da organização, disse que o festival, inicialmente planeado para São Paulo, foi transferido para o Rio de 
Janeiro como parte das comemorações dos 200 anos da chegada da família real portuguesa. O Festival de Teatro da 

            Língua Portuguesa (Festlip) reunirá, de 4 a 15 de Junho, apresentações de 10 companhias, duas de cada país lusófono, 
com a eleição pelo público do grupo revelação. A escolha das companhias participantes está a ser feita pelas autoridades
culturais de cada país, segundo afirmou Tânia Pires à Lusa.

Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestras, exposições, mostra gastronómica 
e uma programação musical ao ar livre. A 5 de Junho, será aberta a exposição «O teatro no Brasil e a chegada da família
real», mostra que retrata a transformação das artes cénicas a partir da presença da corte portuguesa no Brasil, em 1808.
O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, do Ministério da Cultura do Brasil, do Instituto Camões e 
da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP). O custo total do evento será de cerca de 1,4 milhões de reais 
(522 mil euros), a ser pago por empresas brasileiras e portuguesas, no quadro das leis de apoio ao mecenato.
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Dança: Raiz di Polon apresenta Macbeth, na Praia  

Praia, 23 Abr (Inforpress) - A companhia de dança Raiz di Polon apresenta em estreia absoluta o espectáculo 
“Macbeth”, hoje à noite, na Casa Padja do Parque 5 de Julho, Praia.

A apresentação da peça, que tem a coreografia e direcção de Mano Preto, insere-se no âmbito do festival internacional 
“Shakespeare 24”, cujo intuito é apresentar uma peça de William Shakespeare.

Baseada na obra homónima de William Shakespeare, a nova peça de Mano Preto é encenada por um grupo de teatro de 
cada fuso horário do mundo, às 19h00 locais.

O Raiz di Polon foi o grupo escolhido para o fuso horário do arquipélago, e a versão de “Macbeth” terá como 
intérpretes os alunos da Escola de Dança Raiz di Polon, todos eles com 21 anos de idade ou menos.

      A apresentação é uma produção do próprio Raiz di Polon e conta com o apoio da Direcção Geral da Promoção Cultural,       
o Centro Cultural Francês (CCF) da Praia e a Câmara Municipal da Praia. A entrada é livre.

Na quinta-feira, 24, o CCF da Praia será o palco da abertura da exposição “Raiz di Polon: Entre a Arte e a Loucura”, do 
fotógrafo Baluka Brazão. O evento contará também com uma apresentação da companhia Raiz di Polon.

Na primeira quinzena de Junho, o Raiz di Polon participará na primeira edição do FESTLIP, o Festival de Teatro da 
Língua Portuguesa, no Rio de Janeiro (Brasil), onde apresentará as peças “Duas Sem Três” e “Dom Quixote das Ilhas”, 
numa programação que inclui também o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo.

Enquanto isso, o Raiz di Polon prepara uma digressão para Outubro na Holanda e na Bélgica, onde apresentará 
“Ruínas”, “Pêtu”, “CV Matrix 25” e “Duas Sem Três”.

Fundada em 1991, a companhia de dança Raiz di Polon entrou em contacto com a dança contemporânea europeia em 
1994, através do projecto “Dançar Cabo Verde”, de Clara Andermatt e Paulo Ribeiro. A primeira peça de dança 
contemporânea da companhia, “Até ao Fim”, foi criada em 1997. Depois vieram “Pêtu” e “Konquista”.
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Festival de teatro reúne artistas lusófonos no Rio de Janeiro  

(NÃO ASSINADO)

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa, que acontece entre 4 a 15 de junho no Rio de Janeiro, vai reunir companhias
dos países lusófonos em comemoração aos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil.

O evento vai reunir companhias do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde e inclui a eleição pelo público 
do grupo revelação. O representante do Brasil será o Grupo de Atores de Curitiba.

Participam também as companhias Grupo da Garagem (Portugal), Raiz di Polon (Cabo Verde), Grupo Tearal do Centro 
Cultural Português (Cabo Verde), Etu-Lene (Angola), Grupo Henriques Antas (Angola), Mutumbela Gogo (Moçambique
) e Gungo (Moçambique).

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa (Festlip) será realizado entre 4 a 15 de junho e também inclui a eleição pelo 
público do grupo revelação.

Entre os músicos participantes, estarão Pedro Jóia (Portugal), Mário Lúcio (Cabo Verde), Trio Vikéia (Angola) e José 
Mucavele (Moçambique).

Outros evenso
            

Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestras, exposição, mostra gastronômica e
programação musical ao ar livre.

Em 5 de junho, será aberta a exposição "O teatro no Brasil e a chegada da família real", que retrata a transformação das 
artes cênicas a partir da corte portuguesa ao Brasil, em 1808.

Oficinas com os diretores brasileiros Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto Gawronski serão realizadas para atores, 
espectadores e estudantes de teatro.

Os participantes das oficinas vão realizar uma leitura dramatizada de dois textos vencedores do "Prêmio Luso-brasileiro 
de dramaturgia Antônio José da Silva", de 2007 e 2008.

As palestras serão realizadas pelo dramaturgo e jornalista brasileiro Alcyone Araújo e pela escritora e jornalista 
moçambicana Rosa Langa.

O festival inclui ainda uma mostra gastronômica em um restaurante do Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois 
cardápios de cada país participante.

A programação musical será em um palco montado ao ar livre no bairro da Lapa, região boêmia da cidade, com músicos 
dos diferentes estilos lusófonos, entre os dias 7 a 14 de junho.

O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, Ministério da Cultura do Brasil, Instituto Camões e da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).
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Festival de teatro reúne artistas lusófonos no Rio de Janeiro  

(NÃO ASSINADO)

19/04/2008 - 10:47 - O Festival de Teatro da Língua Portuguesa, que acontece entre 4 a 15 de junho no Rio de Janeiro, 
vai reunir companhias dos países lusófonos em comemoração aos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao 
Brasil.

O evento vai reunir companhias do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde e inclui a eleição pelo público 
do grupo revelação. O representante do Brasil será o Grupo de Atores de Curitiba.

Participam também as companhias Grupo da Garagem (Portugal), Raiz di Polon (Cabo Verde), Grupo Tearal do Centro 
Cultural Português (Cabo Verde), Etu-Lene (Angola), Grupo Henriques Antas (Angola), Mutumbela Gogo (Moçambique
) e Gungo (Moçambique).

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa (Festlip) será realizado entre 4 a 15 de junho e também inclui a eleição pelo 
público do grupo revelação.

Entre os músicos participantes, estarão Pedro Jóia (Portugal), Mário Lúcio (Cabo Verde), Trio Vikéia (Angola) e José 
Mucavele (Moçambique).

      Outros eventos       
Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestras, exposição, mostra gastronômica e
programação musical ao ar livre. 

Em 5 de junho, será aberta a exposição "O teatro no Brasil e a chegada da família real", que retrata a transformação das 
artes cênicas a partir da corte portuguesa ao Brasil, em 1808. 

Oficinas com os diretores brasileiros Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto Gawronski serão realizadas para atores, 
espectadores e estudantes de teatro.

Os participantes das oficinas vão realizar uma leitura dramatizada de dois textos vencedores do "Prêmio Luso-brasileiro 
de dramaturgia Antônio José da Silva", de 2007 e 2008. 

As palestras serão realizadas pelo dramaturgo e jornalista brasileiro Alcyone Araújo e pela escritora e jornalista 
moçambicana Rosa Langa. 

O festival inclui ainda uma mostra gastronômica em um restaurante do Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois 
cardápios de cada país participante. 

A programação musical será em um palco montado ao ar livre no bairro da Lapa, região boêmia da cidade, com músicos 
dos diferentes estilos lusófonos, entre os dias 7 a 14 de junho. 

O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, Ministério da Cultura do Brasil, Instituto Camões e da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).
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Festival de teatro reúne artistas lusófonos no Rio de Janeiro  

(Não Assinado)

São Paulo, 18 abr (Lusa) - O Festival de Teatro da Língua Portuguesa, que acontece entre 4 a 15 de junho no Rio de 
Janeiro, vai reunir companhias dos países lusófonos em comemoração aos 200 anos da chegada da família real 
portuguesa ao Brasil.

O evento vai reunir companhias do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde e inclui a eleição pelo público 
do grupo revelação. O representante do Brasil será o Grupo de Atores de Curitiba.

Participam também as companhias Grupo da Garagem (Portugal), Raiz di Polon (Cabo Verde), Grupo Tearal do Centro 
Cultural Português (Cabo Verde), Etu-Lene (Angola), Grupo Henriques Antas (Angola), Mutumbela Gogo (Moçambique
) e Gungo (Moçambique).

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa (Festlip) será realizado entre 4 a 15 de junho e também inclui a eleição pelo 
público do grupo revelação.

Entre os músicos participantes, estarão Pedro Jóia (Portugal), Mário Lúcio (Cabo Verde), Trio Vikéia (Angola) e José 
Mucavele (Moçambique).

Outros evenso
            

Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestras, exposição, mostra gastronômica e
programação musical ao ar livre.

Em 5 de junho, será aberta a exposição "O teatro no Brasil e a chegada da família real", que retrata a transformação das 
artes cênicas a partir da corte portuguesa ao Brasil, em 1808.

Oficinas com os diretores brasileiros Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto Gawronski serão realizadas para atores, 
espectadores e estudantes de teatro.

Os participantes das oficinas vão realizar uma leitura dramatizada de dois textos vencedores do "Prêmio Luso-brasileiro 
de dramaturgia Antônio José da Silva", de 2007 e 2008.

As palestras serão realizadas pelo dramaturgo e jornalista brasileiro Alcyone Araújo e pela escritora e jornalista 
moçambicana Rosa Langa.

O festival inclui ainda uma mostra gastronômica em um restaurante do Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois 
cardápios de cada país participante.

A programação musical será em um palco montado ao ar livre no bairro da Lapa, região boêmia da cidade, com músicos 
dos diferentes estilos lusófonos, entre os dias 7 a 14 de junho.

O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, Ministério da Cultura do Brasil, Instituto Camões e da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).



Festlip Tópico:                           º Festival de Teatro da Língua Portuguesa
                        15/04/2008 Impacto: Cm/Col: Positivo  1
                        Embaixada de Portugal no Brasil - RJ Editoria: Pg: - Online



Festlip Tópico:                           º Festival de Teatro da Língua Portuguesa
                        30/04/2008 Impacto: Cm/Col: Neutro  0
                        Portal Fator Brasil - RJ Editoria: Pg: Educação Online

Festlip  

(Não Assinado)

30/04/2008 - 11:01 - Em junho, o Rio de Janeiro será palco da 1ª edição do - Festival de Teatro da Língua Portuguesa 
      (www.festlip.com). De 4 a 15 de junho, grupos de teatro de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil se       

apresentam no circuito SESC-Rio. Produzido pela Talu Produções, da atriz e produtora Tânia Pires, o evento vai reunir 
10 companhias, duas de cada país participante, e no final da temporada o público vai eleger o grupo revelação do . 
Paralelamente à programação teatral, o Festival também realiza oficinas de teatro, palestras, exposição no Espaço SESC,
além de uma festa no Circo Voador (Lapa), aos sábados, e uma mostra gastronômica no restaurante Zuka, no Leblon. A 
programação teatral acontece de quinta a domingo com preços populares (R$ 10,00 (inteira) / R$ 5,00 (meia) / R$ 2,50 
(comerciário) e as demais atividades têm entrada franca.



Festlip Tópico:                           º Festival de Teatro da Língua Portuguesa
                        11/04/2008 Impacto: Cm/Col: Positivo  11
                        O Globo - RJ Editoria: Pg: Segundo Caderno / Gente Boa/Curtinhas 3



Festlip Tópico:                           º Festival de Teatro da Língua Portuguesa
                        22/04/2008 Impacto: Cm/Col: Positivo  0
                        A Semana Online - PT Editoria: Pg: NOTÍCIAS Online

Raiz di Polon com nova peça e agenda cheia  

A companhia de dança Raiz di Polon estreia no dia 23, quarta-feira, a sua nova peça coreográfica, Macbeth, na Casa 
Padja do Parque 5 de Julho, Praia.

A peça, baseada no clássico teatral homónimo do britânico William Shakespeare, tem coreografia de Mano Preto. A sua 
apresentação enquadra-se nas actividades do festival internacional “Shakespeare 24”, cujo propósito é apresentar uma 
peça de Shakespeare, encenada por um grupo de teatro de cada fuso horário do mundo, às 19 horas locais. O Raiz di 
Polon foi o grupo escolhido no nosso fuso horário e a versão de Macbeth, elaborada pelo coreógrafo da companhia, terá 
como intérpretes os alunos da Escola de Dança Raiz di Polon com idade igual ou inferior a 21 anos.

            

A apresentação é uma produção do próprio Raiz di Polon e conta com o apoio da Direcção Geral da Promoção Cultural, 
o Centro Cultural Francês e a Câmara Municipal da Praia. A entrada é livre.

Já na quinta-feira, 24, o Centro Cultural Francês inaugura a exposição fotográfica “Raiz di Polon: Entre a Arte e a 
Loucura”, de Baluka Brazão. O evento contará também com uma apresentação do grupo de dança.

Na primeira quinzena de Junho, o Raiz di Polon participará na primeira edição do FESTLIP, Festival de Teatro da 
Língua Portuguesa, no Rio de Janeiro (Brasil), onde apresentará as peças “Duas Sem Três” e “Dom Quixote das Ilhas”, 
numa programação que inclui também o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. Enquanto isso, o 
Raiz di Polon prepara uma digressão para o mês de Outubro por Holanda e Bélgica, onde apresentará “Ruínas”, “Pêtu”, 
“CVMatrix25” e “Duas Sem Três”.
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Rio vai sediar festival de teatro de países de língua portuguesa  

(Não Assinado)

Nos rumos das comemorações dos 200 anos da vinda da Família Real para o Brasil, um festival de teatro, no Rio de 
Janeiro, vai reunir 10 grupos de países de língua portuguesa. O evento foi anunciado nesta terça-feira (15), pela 
organizadora.

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa (festlip) acontecerá de 4 a 15 de junho e vai contar com a presença de artistas
de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil e Portugal, duas companhias de cada país, e o público ainda participa com
a eleição do grupo revelação.

O festival lusófono, além das apresentações das peças, promoverá palestras, exposições, oficinas de teatro, mostra 
gastronômica e uma programação musical ao ar livre.

Em 5 de junho, será aberta a exposição "O teatro no Brasil e a chegada da família real", mostra que retrata a 
transformação das artes cênicas a partir da presença da corte portuguesa no Brasil, em 1808.

            

As oficinas são ministradas por diretores brasileiros de renome, como Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto 
Gawronski, serão realizadas para atores participantes, espectadores e estudantes de teatro. Os participantes das oficinas 
vão realizar uma leitura dramatizada de dois textos vencedores do "Prêmio Luso-brasileiro de dramaturgia Antônio José 
da Silva", de 2007 e 2008.

As palestras serão realizadas pelo dramaturgo e jornalista brasileiro Alcyone Araújo e pela escritora e jornalista 
moçambicana Rosa Langa.

Na mostra gastronômica, serão apresentados dois cardápios (com entrada, prato principal e sobremesa) de cada país 
participante.

A programação musical acontecerá em um palco montado ao ar livre no bairro da Lapa, região boêmia da cidade, com 
músicos dos diferentes estilos lusófonos.

O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, do Ministério da Cultura do Brasil, do Instituto Camões e 
da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).
O custo total do evento será de cerca de R$ 1,4 milhões, pago por empresas brasileiras e portuguesas no quadro das leis 
de apoio às artes.
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Teatro: Português Grupo da Garagem participará de festival lusófono em São Paulo  

São Paulo, Brasil, 18 Abr (Lusa) - O Grupo da Garagem representará Portugal num festival lusófono de teatro no Rio de 
Janeiro, em Junho próximo, anunciou hoje a organizadora do evento.

O festival, que reunirá ainda companhias do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, insere-se nas comemorações 
dos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil, disse à agência Lusa Tânia Pires, da Talu Produções.

O Festival de Teatro da Língua Portuguesa (Festlip), que decorrerá entre os dias 04 a 15 de Junho, incluirá também a 
eleição pelo público do grupo revelação.

Participarão também as companhias Raiz di Polon (Cabo Verde), Grupo Tearal do Centro Cultural Português (Cabo 
Verde), Etu-Lene (Angola), Grupo Henriques Antas (Angola), Mutumbela Gogo (Moçambique ), Gungo (Moçambique) 
e o Grupo de actores de Curitiba (Brasil).

Entre os músicos participantes, estarão Pedro Jóia (Portugal), Mário Lúcio (Cabo Verde), Trio Vikéia (Angola) e José 
Mucavele (Moçambique).

Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestra, exposição, mostra gastronómica e 
uma programação musical ao ar livre.

            

No dia 05 de Junho, será aberta a exposição "O teatro no Brasil e a chegada da família real", mostra que retrata a 
transformação das artes cénicas a partir da corte portuguesa ao Brasil, em 1808.

Oficinas com conhecidos directores brasileiros, como Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto Gawronski, serão 
realizadas para actores, espectadores e estudantes de teatro.

Os participantes das oficinas vão realizar uma leitura dramatizada de dois textos vencedores do "Prémio Luso-brasileiro 
de dramaturgia Antônio José da Silva", de 2007 e 2008.

As palestras serão realizadas pelo dramaturgo e jornalista brasileiro Alcyone Araújo e pela escritora e jornalista 
moçambicana Rosa Langa.

O festival inclui ainda uma mostra gastronómica, num restaurante do Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois 
cardápios (com entrada, prato principal e sobremesa) de cada país participante.

A programação musical decorrerá em um palco montado ao ar livre no bairro da Lapa, região boêmia da cidade, com 
músicos dos diferentes estilos lusófonos, entre os dias 07 a 14 de Junho.

O Festlip tem o apoio de embaixadas dos países participantes, Ministério da Cultura do Brasil, Instituto Camões e da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).


