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Entre os dias 17 e 20 de setembro de 2015, pelo terceiro ano consecutivo, Porto
de Galinhas será palco da Festa Literária Internacional do Ipojuca, a FLIPO, cujo
objetivo é promover o congraçamento de amantes do livro e da leitura, fortalecendo a
imagem charmosa do litoral sul de Pernambuco.
Realizada pela Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, a FLIPO 2015
envolve um conjunto de atividades e dá suporte a eventos importantes, como o II
Congresso Mundial de Engenheiros Escritorees e o V Encontro Pernambucano de
Escritores, além de estimular reuniões e encontros paralelos, como aqueles já
programados pela Associação dos Blogs Culturais do Nordeste e pela Rede Integrada
das Academias de Letras do Nordeste. Este ano, as atividades da FLIPO, que serão
concentradas no centro da vila de Porto de Galinhas, no chamado 'Território da Palavra',
estão estruturadas a partir de um congresso literário que terá a participação de quase 70
palestrantes, incluindo o grande poeta português Ernesto Melo e Castro, a quem caberá
proferir a conferência de encerramento. A FLIPO apresenta, também, extensa
programação infantil, levada adiante por arte-educadores na Praça das Piscinas Naturais,
então referido como 'Espaço do faz de conta', e além de saraus literários e shows líteromusicais, ambiente para comercialização de livros, espaço específico para lançamentos
de livros e de CDs e, ainda, para a exposição de quadros e esculturas na chamada ArtFLIPO.
Este ano, ao tempo que, em programação conjunta, o Congresso Mundial de
Engenheiros Escritores vai homenagear Alcione Araújo na perspectiva da 'Literatura,
ciência e cultura', a FLIPO elegeu Waldênio Porto como grande homenageado e versará
sobre a transversalidade das artes, com palestras e mesas sobre a relação da literatura
com outras expressões artísticas. Naturalmente, sempre atenta ao cotidiano do País, a
FLIPO tratará de temas da atualidade, especialmente nas mesas 'Opinião pública e
opinião publicada' e 'Jornalimo em tempos de crise', com a presença de jornalistas de
atuação nacional. Sem esquecer a memória de vultos literários históricos, a FLIPO 2015
terá mesas sobre as obras de Carlos Pena Filho e de Ariano Suassuna, passando pela
teoria literária, com discussões específicas sobre o conto, a poesia e a importância do
idioma na comunicação profissional. Em se tratando de uma festa, a FLIPO também
reservou espaços significativos para a apresentação de shows lítero-musicais por artistas
importantes como Paulo Viola, Felipe Júnior e Oliveira de Panelas.
Com a realização da FLIPO, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural
espera, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento da arte literária no País,
fazendo das letras o eixo central de grandes encontros, e para a manutenção do clima
descontraído e alegre que faz de Porto de Galinhas um dos destinos turísticos mais
sonhados pelos brasileiros.
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