FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DO IPOJUCA - FLIPO 2014
ENCERRAMENTO

Chegamos ao final da edição 2014 da Festa Literária Internacional
do Ipojuca, a FLIPO 2014.
Nos últimos dias, entre 11 e 14 de setembro, como prometido no ano
passado, tendo por base o Território da Palavra’ fincado em Porto de
Galinhas, a FLIPO trouxe grande movimentação literária ao
município do Ipojuca, fazendo funcionar o Congresso Literário, o
‘Palco Mágico – Espaço do Faz de Conta’, a feira de livros na
‘Alameda dos Livros’, o microfone aberto da Tribuna das Artes, a
galeria do chamado ‘Espaço Art-Flipo’, a plataforma para
lançamento de livros e o tradicional circuito gastronômico e, ainda,
inspirando e impulsionando atividades literárias e artísticas em áreas
externas ao ‘Território da Palavra’, naquilo que muitos vêm
chamando de ‘TBQ FLIPO’ (Tão Bom Quanto).
No próximo ano, a FLIPO estará de volta.
Podem anotar: nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2015, a Festa
Literária Internacional do Ipojuca voltará a animar as ruas da cidade
e dos distritos com muita arte literária.
Em 2013, a Festa Literária Internacional do Ipojuca evocou o
tema ‘O livro no Século XXI’, este ano, ‘Literatura, Cidadania e
Sustentabilidade’, no próximo ano, a FLIPO vai explorar a relação
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da literatura com as outras artes, inclusive com aquelas que
despontam no horizonte dos novos tempos graças ao avanço
científico e tecnológico.
No próximo ano, com o apoio da prefeitura municipal, o projeto
FLIPO quer começar mais cedo, realizando concursos literários
junto a meninada da rede de ensino e atividades literárias e culturais
a todos os distritos do município, numa jornada que culminará com a
Festa em setembro.
Queremos, mais uma vez, agradecer ao apoio que recebemos da
União Brasileira de Escritores, do Governo do Estado de
Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Cultura, da Empresa
de Turismo de Pernambuco e da Companhia Editorial de
Pernambuco, da Prefeitura do Ipojuca, do Instituto Cultural Osman
Lins, do Jornal Folha de Pernambuco, do SEBRAE, da Associação
dos Hoteis de Porto de Galinhas, da Associação Porto da Boa Mesa,
que reúne os restaurantes de Porto de Galinhas, e da associação
Pousada Charmosa, que reúne as pousadas de Porto de Galinhas, das
empresas STAMPA, Auto Norte.
Muito obrigado e até o próximo ano!
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