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Breve apresentação (da instituição)

2www.cplp.org

A Associação Cultural Talu Produções e Marketing atua há 14 anos no Brasil e no exterior, 
criando e realizando eventos culturais que difundem nossa cultura por todo o mundo. Dentre 
dos seus maiores projetos hoje, está a realização do maior evento cultural da língua portuguesa 
que acontece no mundo e sediado no Brasil, que é o FESTLIP- Festival Internacional das Artes 
da Língua Portuguesa. 

Essa iniciativa foi desenvolvida pelo interesse e pesquisa cultural durante três anos, que se 
iniciou em 2002 , pela diretora artística da Talu Produções, Tânia Pires, que com seu trabalho 
como atriz e gestora cultural pode percorrer o mundo e se aproximar do universo da lusofonia. 
O projeto  é uma plataforma de internacionalização da cultura dos povos falantes da nossa 
língua.

Desde 2008 a Talu Produções desenvolve uma pesquisa sobre a história e formação da cultura 
em todos os países membros da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estando 
presente no desenvolvimento social e humano desses países, atuando fortemente no fomento à 
indústria criativa. Hoje com foco na conectividade e na tecnologia digital, o festival desenvolve 
diversos trabalhos que efetivamente quebram a barreira da distância e aproximam culturas 
ilimitadamente.



Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

FESTLIP_Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa

Há 14 anos o  Festival da Artes da Língua Portuguesa - FESTLIP carrega em si o 
multiculturalismo das sociedades da CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Emancipado e convicto do seu potencial espacial, o FESTLIP nesta edição atravessa muros, 
mares e terras, experimentando a liberdade de estar ao alcance de todos, em qualquer lugar 
e a qualquer hora. Com uma programação que ultrapassa o significado da palavra cultura, o 
FESTLIP_é uma manifestação artística presencial, interativa e virtual. Ligados integralmente e 
despidos de qualquer tipo de barreiras, as sociedades que falam português mostram a sua 
cara. Nós somos o mundo que habita em nós. Uma pátria que transcende a geografia e a 
história. A Língua portuguesa é a nossa pátria. 
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Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

Realizações 14 anos plataforma FESTLIP

❖ 32 milhões em público atingido 

❖ 8 oficinas itinerantes de formação pelos países da CPLP

❖ 93 Espetáculos nacionais e internacionais

❖ 18 coproduções de espetáculos internacionais

❖ 1.200 Artistas participantes

❖ 14 Shows musicais

❖ 58 Oficinas, palestras e debates

❖ 13 Mostras Gourmet 

❖ 8 Lançamentos de livros 

❖ 5 Mostras de Cinema

❖ 18 Coproduções nacionais e internacionais 

❖ 4 espetáculos produzidos com Trupe FESTLIP_Cia teatral com atores dos 9 países que falam português

❖ 1 Ponto de Cultura CDLIP_Formação de jovens dramaturgos na Comunidade de São Carlos/RJ

❖ 1 Portal online _ DLIP Dramaturgia Contemporânea de língua português
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Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖ Potencializar a cadeia produtiva de cooperação internacional no âmbito da cultura 
educação e tecnologia;

❖ Investir na formação profissional dos atores da cultura nos paises falantes do portugues;

❖ Incentivar com as atividades culturais realizadas, a reflexão sobre temas consonantes 
com as diretrizes da CPLP;

❖ Manter a conexão constante entre os agentes culturais e educacionais dos países do 
bloco, incentivando as produções e realizações de ações respaldadas pela tecnologia;

❖ Criar meios de colaboração e envolvimento de orgãos e instituições, com  finalidade da 
manutenção e ampliação da plataforma FESTLIP; 

❖ Colaborar com a CPLP e Orgãos envolvidos, disponibilizando ferramentas, conteúdos e 
conhecimentos absrovidos pela longa experiência de atução direta em todos os países 
da CPLP;
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OBSERVADORES CONSULTIVOS DA CPLP 

www.cplp.org

www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa

twitter.com/_cplp

www.youtube.com/user/canalcplp/videos

http://fotos.sapo.pt/cplpmultimedia/albuns

CPLP - Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Palácio Conde de Penafiel
Rua de S. Mamede ao Caldas, nº 21
1100-533 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 21 392 85 60
Fax: + 351 21 392 85 88

Canais FESTLIP
www.festlip.com.br

https://www.facebook.com/festlip
https://www.youtube.com/user/Festlip2011

https://www.instagram.com/festlip/

Talu Produções
www.talu.com.br

http://www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa
http://www.festlip.com.br/
https://www.facebook.com/festlip
https://www.youtube.com/user/Festlip2011
https://www.instagram.com/festlip/

