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"FESTLIP"  

(NÃO ASSINADO)

Produzido pela Talu Produções, o evento reúne grupos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil e 
promove o intercâmbio cultural com exposição, oficinas teatrais, palestras, leitura dramatizada, mostra gastronômica e 
musical.

Em junho, o Rio de Janeiro será palco da 1ª edição do FESTLIP - 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. Ao todo são 10 companhias, duas de cada país participante, e no final da temporada o
público vai eleger o grupo revelação do FESTLIP. Paralelamente à programação teatral, o Festival também realiza 
oficinas de teatro, palestras, exposição no Espaço SESC, além de uma programação musical no Circo Voador, na Lapa, 
e uma mostra gastronômica no restaurante 00, na Gávea.

Inédito, o evento é produzido pela Talu Produções, sob direção artística da atriz e produtora Tânia Pires, e tem o 
objetivo de enriquecer as características comuns aos diversos grupos, além de promover o intercâmbio cultural dos 
países participantes. “O nosso objetivo é celebrar a riqueza e a diversidade teatral dos países lusófonos através do teatro,
arte mais primitiva da expressão cultural”, avalia Tânia Pires.

O FESTLIP conta com o apoio de todas as Embaixadas dos países participantes, Ministério da Cultura, Rede SESC-Rio,
Instituto Camões e Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) e tem o público estimado em 12 mil pessoas, 
que terão acesso a ingressos com preços populares durante todo o festival.

FESTLIP - a programação

A programação do FESTLIP começa no dia 4 de junho com uma cerimônia oficial de abertura no Teatro 
SESC-Ginástico. No dia seguinte, 5 de junho, é inaugurada a exposição “O Teatro no Brasil e a chegada da Família 

            Real”, no Espaço SESC, com curadoria de Álvaro de Sá. A mostra é composta por gravuras e ambientação cênica e vai 
traçar um breve painel do teatro no Brasil no século XVIII, com suas casas de ópera e sua transformação a partir da 
chegada da família Real em 1808.

Oficinas com diretores brasileiros renomados como Moacyr Góes, Sérgio Ferrara e Gilberto Gawronski serão realizadas 
para os atores participantes, contemplando a experiência desses encenadores em trabalhar a criação cênica com atores de
diversas nacionalidades. As oficinas serão abertas para espectadores estudantes de teatro e demais interessados.

Ao final do ciclo de oficinas uma leitura dramatizada dirigida por Sérgio Ferrara vai apresentar o texto teatral vencedor 
do “Prêmio Luso-brasileiro de dramaturgia Antônio José da Silva”, de 2007, organizado pela FUNARTE e pelo Instituto 
Camões de Portugal. As palestras ficam a cargo do dramaturgo e jornalista brasileiro Alcione Araújo, da escritora e 
jornalista moçambicana Rosa Langa e do ator, diretor e produtor teatral Eduardo Cabús.

Durante os 12 dias de atividades, o FESTLIP também realiza nos sábados dias 7 e 14 de junho, uma festa no Circo 
Voador, reunindo músicos de todos os países participantes: Mário Lúcio de Cabo Verde, Trio Vikeya de Angola, José 
Mucavele de Moçambique e Vivianne Tosto, Macau, Preta Gil e Sandra de Sá, representando o Brasil. A festa que 
contará com a presença dos atores do FESTLIP, será aberto ao público, com entrada franca, e contará com a 
apresentação do DJ português Señor Pelota para encerrar a noite.

Para complementar as atividades paralelas, o FESTLIP também terá uma Mostra Gourmet, no Restaurante 00. O chef 
Ray Cardoso assina o cardápio que vai oferecer uma opção de entrada, prato principal e sobremesa de cada país 
participante.

>>>>> 

Serviço:

FESTLIP
De 4 a 15 de junho
Sesc-Rio
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Algo em comum  

(Rebeca Ramos)

Vai até o dia 15 de junho o Festival de teatro da língua portuguesa e, paralelamente, a mostra gastronômica dos 
continentes Africano, Europeu e Americano. Os pratos serão servidos no Restaurante 00, que fica dentro do Planetário 
da Gávea.

A intenção do chef Ray Cardoso é mostrar como a culinária desses países são parecidas. Confira o menu:

Angola: costela de cordeiro assado com suflê de cenoura e cebola calabresa, salpicados com manjericão;

Brasil: namorado na folha de bananeira com purê de abóbora e molho de caju;

Cabo Verde: lulas guisadas com arroz pintado;

Moçambique: camarões com leite de coco e matapá de espinafres e;

Portugal: bacalhau à duque.

A população desses países aprendeu a utilizar temperos que eram produzidos na Europa, na época das grandes cruzadas. 
Portanto não é incomum encontrar pimenta, carnes de porco, boi, galinha, frutos do mar, quiabo, feijão, leite de coco, 
arroz, azeite de dendê, dentre outros, como base da culinária. Os pratos principais custarão R$ 25,30.

O festival conta com dez grupos de teatro, entre eles companhias da Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e 
Brasil. As apresentações acontecerão SESC-Rio.            

Serviço:
Restaurante 00
Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, nº 240 – Gávea
Telefone: (21) 2540-8041
Funcionamento: terça a domingo, a partir das 20h30
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Colectivo Henriques Artes exibe peça “Hotel Komarca”  

(NÃO ASSINADO)

O colectivo Henriques Artes exibe hoje e amanhã, às 20 horas, no salão multiuso da Liga Africana, em Luanda, o 
espectáculo teatral “Hotel Komarca”, em alusão ao 25 de Maio, dia de África.
Em síntese, “Hotel Komarca” narra a história de sete detentos que vivem as emoções, paixões dentro de uma cela onde o
medo e a coragem pela sobrevivência andam de mãos dadas.
Levada a palco em aproximadamente 50 minutos, tem nos papéis principais entre outros os actores Benjamim Ferrão, 
Adilson Vunge, Samuel de Jesus, Raul Lourenço, José Maria, Mendes Saculo e Ailton Silveiro.

      Segundo explica Neidy Branco, integrante do grupo, conscientes das dificuldades, os sete detentos lutam para, a todo o       
custo, se evadirem da cadeia, não temendo, portanto, a réplica e o aparato de segurança.
“Trata-se de um espectáculo rico pela linha da encenação e actuação onde o recheio de comédia e o melodrama não 
deixam os seus créditos em mãos alheias”, disse.
Entretanto, devido a forte carga de palavrões que são ditas ao longo das exibições dos actores, Neidy Branco aconselha 
apenas as pessoas de maior idade a assistirem a referida peça.
De recordar que referir que o colectivo Henriques Artes foi o vencedor do prémio de teatro cidade de Luanda, edição 
2008, com a obra Concavo e Convexo.
O grupo foi igualmente convidado, assim como o Etu-Lene, para participar da primeira edição do Festival Internacional 
de Teatro de Língua Portuguesa, a ter lugar no Brasil de 4 a 15 de Junho.
A delegação angolana, a ser chefiada pelo músico Dionísio Rocha, será integrada pelo trio Vikeya, de Benguela, e o 
gastronómo João Gonçalves.
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Festival de Teatro de Língua Portuguesa acontece em Junho  

(NÃO ASSINADO)

A primeira edição do Festival de Teatro de Língua Portuguesa (Festlip) realiza-se de 4 a 15 de Junho no Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil, com a participação de cinco dos sete países integrantes da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).
Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Cultura (Mincult), o evento congregará igualmente oficinas de teatro, 
dança, música, gastronomia, exposição, e contará com as presenças de Angola, Brasil, Portugal, Moçambique e Cabo 
Verde.
Em representação de Angola estarão, entre outros, os grupos teatrais Etu Lene e Henrique Artes, do Trio Vikeia, bem 

            como responsáveis do Ministério da Cultura (Mincult).
Durante o certame, público e participantes terão ainda a oportunidade de presenciarem dissertações sobre a arte de 
representar a exposição de obras literárias dramáticas.
Produzido pela Talu Produções, o evento, inédito no espaço lusofono, visa enriquecer as características comuns aos 
diversos países da CPLP, que são, na sua essência irmãos culturais.
Celebrar a riqueza e a diversidade teatral dos países lusófonos através do teatro, arte mais primitiva da expressão 
cultural é igualmente outro dos objectivos.
Nesta primeira edição, a organização homenageará a actriz brasileira Maria Fernanda pelo seu contributo ao 
desenvolvimento das artes dramáticas brasileiras.
A ideia do Festlip surgiu de uma viagem de Tânia Pires, uma das responsáveis da Talu Produções, a Moçambique, onde 
teve a oportunidade de dar aulas de teatro e conhecer de perto a manifestação artística do seu povo.
A experiência de ver a diversidade das artes cénicas, através da língua portuguesa, motivou uma pesquisa sobre o teatro 
em todos os países que falam português, nascendo então o Primeiro Festival de Teatro da Língua Portuguesa.
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Festival de Teatro de Língua Portuguesa acontece em Junho  

(NÃO ASSINADO)

A primeira edição do Festival de Teatro de Língua Portuguesa (Festlip) realiza-se de 4 a 15 de Junho no Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil, com a participação de cinco dos sete países integrantes da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).
Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Cultura (Mincult), o evento congregará igualmente oficinas de teatro, 
dança, música, gastronomia, exposição, e contará com as presenças de Angola, Brasil, Portugal, Moçambique e Cabo 
Verde.
Em representação de Angola estarão, entre outros, os grupos teatrais Etu Lene e Henrique Artes, do Trio Vikeia, bem 

            como responsáveis do Ministério da Cultura (Mincult).
Durante o certame, público e participantes terão ainda a oportunidade de presenciarem dissertações sobre a arte de 
representar a exposição de obras literárias dramáticas.
Produzido pela Talu Produções, o evento, inédito no espaço lusofono, visa enriquecer as características comuns aos 
diversos países da CPLP, que são, na sua essência irmãos culturais.
Celebrar a riqueza e a diversidade teatral dos países lusófonos através do teatro, arte mais primitiva da expressão 
cultural é igualmente outro dos objectivos.
Nesta primeira edição, a organização homenageará a actriz brasileira Maria Fernanda pelo seu contributo ao 
desenvolvimento das artes dramáticas brasileiras.
A ideia do Festlip surgiu de uma viagem de Tânia Pires, uma das responsáveis da Talu Produções, a Moçambique, onde 
teve a oportunidade de dar aulas de teatro e conhecer de perto a manifestação artística do seu povo.
A experiência de ver a diversidade das artes cénicas, através da língua portuguesa, motivou uma pesquisa sobre o teatro 
em todos os países que falam português, nascendo então o Primeiro Festival de Teatro da Língua Portuguesa.
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Festival de Teatro de Língua Portuguesa é em Junho  

(NÃO ASSINADO)

A primeira edição do Festival de Teatro de Língua Portuguesa (Festlip) realiza-se de 04 a 15 de Junho no Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil, com a participação de cinco dos sete países integrantes da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Cultura de Angola (Mincult) chegada hoje, quinta-feira, à Angop, o 
evento congregará igualmente oficinas de teatro, dança, música, gastronomia, exposição, e contará com as presenças de 
Angola, Brasil, Portugal, Moçambique e Cabo Verde.

Em representação de Angola estarão, entre outros, os grupos teatrais Etu Lene e Henrique Artes, do Trio Vikeia, bem 
como responsáveis do Ministério da Cultura (Mincult).

            Durante o certame, público e participantes terão ainda a oportunidade de presenciarem dissertações sobre a arte de 
representar e exposição de obras literárias dramáticas.

Produzido pela Talu Produções, o evento, inédito no espaço lusofono, visa enriquecer as características comuns aos 
diversos dos países da CPLP, que são, na sua essência irmãos culturais.

Celebrar a riqueza e a diversidade teatral dos países lusófonos através do teatro, arte mais primitiva da expressão 
cultural é igualmente outro dos objectivos.

Nesta primeira edição, a organização homenageará a actriz brasileira Maria Fernanda pelo seu contributo ao 
desenvolvimento das artes dramáticas brasileira.

A ideia do Festlip surgiu de uma viagem de Tânia Pires, uma das responsáveis da Talu Produções, a Moçambique, onde 
teve a oportunidade de dar aulas de teatro e conhecer de perto a manifestação artística do seu povo.

A experiência de ver a diversidade das artes cénicas, através da língua portuguesa, motivou uma pesquisa sobre o teatro 
em todos os países que falam o português, nascendo então o Primeiro Festival de Teatro da Língua Portuguesa.
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Festival de teatro reúne grupos lusófonos no Rio de Janeiro  

(ANTÓNIO BEQUENGUE)

As artes dramáticas angolanas estarão representadas, de 6 a 26 de Junho no Rio de Janeiro, Brasil, no Festival de Teatro 
de Língua Portuguesa (Festlip), pelos grupos Etu Lene e Henrique Artes, confirmou ao Jornal de Angola uma fonte do 
Ministério da Cultura.
Os grupos angolanos vão exibir-se no mesmo palco onde evoluirão igualmente, outras oito companhias teatrais do 
Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.
Inicialmente delineado para a cidade de São Paulo, o festival lusófono de teatro, que é parte das comemorações dos 200 
anos da chegada da família real portuguesa, foi transferido para o Rio de Janeiro.
O evento reunirá, de 6 a 26 de Junho, apresentações de 10 companhias, duas de cada país lusófono, com a eleição pelo 
público do grupo revelação. Segundo uma fonte da organização, a escolha das companhias participantes é da 

      responsabilidade das autoridades culturais de cada país.       
Paralelamente à programação teatral, o Festlip promoverá oficinas de teatro, palestras, exposições, mostra gastronómica 
e uma programação musical ao ar livre.
A caravana angolana que será chefiada pelo músico Dionísio Rocha, será integrada, para além dos elementos dos grupos
Etu Lene e Henrique Artes, do gastrónomo João Gonçalves e do Trio Vikeia, da província de Benguela.
Primeiro evento do género, o festival tem como objectivo enriquecer as características comuns dos diversos grupos 
participantes. Entretanto, actores da Guiné-Bissau, do Timor Leste e de São Tomé e Príncipe serão convidados pela 
organização a participar das oficinas teatrais que ocorrerão em São Paulo, numa das actividades paralelas do Festlip.
O evento será aberto oficialmente pelo ministro da Cultura brasileiro, Gilberto Gil, e pelo escritor moçambicano Mia 
Couto, único autor africano, actualmente membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).
A inauguração de uma exposição «O teatro no Brasil e a chegada da família real», que retrata a transformação das artes 
cénicas a partir da presença da corte portuguesa no Brasil, em 1808, consta igualmente do programa do evento.
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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FESTLIP  

(NÃO ASSINADO)

Sem idéia para um programa cultural? Vai um bizu: do dia 4 até dia 15 de junho irá acontecer o , Festival de Teatro da 
Língua Portuguesa. Esta será a 1ª edição do evento. Apresentar-se-ão 10 companhias, duas de cada país: Angola, Cabo 

      Verde, Moçambique, Portugal e Brasil.       

As peças serão nos teatros do Sesc. Além das peças haverá a exposição “O Teatro no Brasil e a Chegada da Família 
Real” no Espaço Sesc Copacabana. E, ainda, dois shows no Circo Voador (de graça!) com músicos dos países 
participantes.

Interessou?
Confira a programação no sítio:
http://www.festlip.com/
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Festlip  

(NÃO ASSINADO)

Nos dias 07 e 14 de junho o - Festival de Teatro da Língua Portuguesa reúne no Rio de Janeiro grupos de Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil e promove o intercâmbio cultural com espetáculos teatrais, exposição, 
oficinas, palestras, leitura dramatizada, mostra gastronômica e uma festa com músicos dos países participantes no Circo 
Voador na Lapa.

Local: Circo Voador
Dia: 07/06

      Horário: 22h       
Censura: 18 anos

Atrações:
Espetáculos Teatrais
Exposição
Oficinas
Palestras
Leitura Dramatizada
Mostra Gastronômica
Shows

Ponto de Venda:
Bilheterias do Circo Voador
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Lingua portuguesa  

(Regina Rito)
            

A atriz portuguesa Leonor Seixas, que fez Adelaide em ‘Paixões Proibidas’, da Band, volta ao Brasil mês que vem. 
Convidada pela Embaixada de Portugal, representará o país durante o Festival de Teatro da Língua Portuguesa, de 4 a 
15 de junho. Além de Portugal, o evento reunirá grupos teatrais de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil.
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Mostra Gastronômica dos Países que falam a língua portuguesa  

Festival de teatro da língua portuguesa terá mostra gastronômica do restaurante 00 

O FESTLIP apresentará pratos típicos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil

Que tal aprimorar seus conhecimentos gastronômicos fazendo uma viagem à mesa dos continentes Africano, Europeu e 
Americano? 

Parece um sonho impossível, mas isso poderá ser realizado de 4 a 15 de junho, quando o Rio de Janeiro receberá a 
primeira edição do FESTLIP – Festival de Teatro da Língua Portuguesa.

É que paralelamente ao evento teatral, o restaurante 00, na Gávea, bairro que fervilha cultura, servirá pratos típicos de 
Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Em homenagem ao país angolano, o chef Ray Cardoso criou o 
prato costela de cordeiro assado com suflê de cenoura e cebola calabresa, salpicados com manjericão. O prato típico de 
Cabo Verde será lulas guisadas com arroz pintado e o do Brasil namorado na folha de bananeira com purê de abóbora e 
molho de caju. A iguaria bacalhau à duque representará Portugal. E camarões com leite de coco matapá de espinafres é 
a saborosa receita de Moçambique. Os pratos principais custarão R$ 25,30. 

Além da língua portuguesa, o Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde herdaram também de Portugal seus hábitos e 
costumes, portanto, a gastronomia não podia ficar de fora. A população desses quatro países aprendeu a cozinhar e a 
utilizar temperos, ervas, molhos e as mais diversas especiarias e receitas que eram produzidas na Europa, na época das 
grandes cruzadas. Isso tudo aconteceu por causa da mais antiga globalização, que foi conduzida pelos navegantes 

      portugueses.       

A mostra gastronômica, no restaurante 00, provará a todos que o nosso intercâmbio com estes países vai muito mais 
além do idioma português, afinal de contas, também usamos os mesmos ingredientes, como pimenta, carnes de porco, 
boi, galinha, frutos do mar, quiabo, feijão, leite de coco, arroz, azeite de dendê, entre outros. 

Serviço:

Evento: 

Data: 4 a 15 de junho

Local: Restaurante 00 

Endereço: Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea (Dentro do Planetário da Gávea)

Telefone: (21) ...
A casa aceita todos os cartões

Capacidade 450 pessoas. 18 anos. Estacionamento no local.

De terça a domingo, a partir das 20h30

OBS: Todos os pratos principais custarão de R$ 25,30
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Mostra Gastronômica dos países que falam a língua portuguesa  

Que tal aprimorar seus conhecimentos gastronômicos fazendo uma viagem à mesa dos continentes Africano, Europeu e 
Americano? Parece um sonho impossível, mas isso poderá ser realizado de 4 a 15 de junho, quando o Rio de Janeiro 
receberá a primeira edição do FESTLIP – Festival de Teatro da Língua Portuguesa. É que paralelamente ao evento 
teatral, o restaurante 00, na Gávea, bairro que fervilha cultura, servirá pratos típicos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique e Angola. Em homenagem ao país angolano, o chef Ray Cardoso criou o prato costela de cordeiro assado 
com suflê de cenoura e cebola calabresa, salpicados com manjericão. O prato típico de Cabo Verde será lulas guisadas 
com arroz pintado e o do Brasil namorado na folha de bananeira com purê de abóbora e molho de caju. A iguaria 
bacalhau à duque representará Portugal. E camarões com leite de coco matapá de espinafres é a saborosa receita de 
Moçambique. Os pratos principais custarão R$ 25,30.

Além da língua portuguesa, o Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde herdaram também de Portugal seus hábitos e 
costumes, portanto, a gastronomia não podia ficar de fora. A população desses quatro países aprendeu a cozinhar e a 
utilizar temperos, ervas, molhos e as mais diversas especiarias e receitas que eram produzidas na Europa, na época das 
grandes cruzadas. Isso tudo aconteceu por causa da mais antiga globalização, que foi conduzida pelos navegantes 

            portugueses.

A mostra gastronômica, no restaurante 00, provará a todos que o nosso intercâmbio com estes países vai muito mais 
além do idioma português, afinal de contas, também usamos os mesmos ingredientes, como pimenta, carnes de porco, 
boi, galinha, frutos do mar, quiabo, feijão, leite de coco, arroz, azeite de dendê, entre outros.

Serviço:

Evento: Mostra Gastronômica dos Países que falam a língua portuguesa
Data: 4 a 15 de junho
Local: Restaurante 00
Endereço: Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea (Dentro do Planetário da Gávea)
Telefone: (21) 2540-8041
A casa aceita todos os cartões
Capacidade 450 pessoas. 18 anos. Estacionamento no local.
De terça a domingo, a partir das 20h30
OBS: Todos os pratos principais custarão de R$ 25,30
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Rio de Janeiro sedia Festival de Teatro da Língua Portuguesa  

(NÃO ASSINADO)

Entre os dias 4 a 15 de junho, a cidade do Rio de Janeiro, sediará 1ª edição do FESTLIP- Festival de Teatro da Língua 
Portuguesa. O evento que acontecerá no circuito SESC-Rio, reunirá 10 companhias de teatro da Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Portugal e Brasil.

São esperados 15 mil pessoas nos dias do evento, e o público poderá assistir variadas apresentações teatrais, onde no 
final da temporada será eleito o grupo revelação do FESTLIP.

Paralelo à programação o festival também realiza oficinas de teatro, palestras, exposição, além de uma festa no Circo 
Voador (no bairro da Lapa), e uma mostra gastronômica.

Programação

Dia: 6 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Tropa do Balaco Baco

Espetáculo: A paixão e a sina de Mateus e Catirina

Dia: 7 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Henrique-Artes

Espetáculo: Côncavo e Convexo

Espaço Sesc Arena: Grupo da Garagem - Portugal

      Espetáculo: A hora do arco-íris .       

Dia: 8 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Teatral do Centro Cultural Português do Mindelo-Cabo Verde

Espetáculo: O doido e morte

Dia: 12 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Tropa do Balaco Baco- Brasil (Pernambuco)

Espetáculo: A paixão e sina de Mateus e Catirina



Espaço Sesc Arena: Grupo Mutumbela Gogo - Moçambique

Espetáculo: As filhas de Nora

Dia: 13 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Teatral do Centro Cultural Português do Mindelo- Cabo Verde

Espetáculo: O doido e a morte

Dia: 14 de junho

Teatro Ginástico: Grupo Henrique-Artes- Angola

Espetáculo: Côncavo e Convexo

Serviço

www.festlip.com
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