PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS FEIRAS INTERNACIONAIS
DO LIVRO DE PARIS, BUENOS AIRES, BOGOTÁ E LISBOA
FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO DE LISBOA

SOBRE A FEIRA INTERNACIONAL DO LIVRO DE LISBOA

A Feira do Livro de Lisboa foi realizada, pela primeira vez, em maio de
1930. No ano seguinte, a organização passou a estar a cargo da então
Associação de Classe de Livreiros de Portugal, hoje conhecida como
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).
O evento realiza-se anualmente no Parque Eduardo VII (próximo à Praça
Marquês de Pombal, local nobre da cidade), nos meses de maio ou junho, e
costuma ter duração de duas semanas.
A Feira é considerada um dos maiores eventos culturais de Portugal e
destina-se ao público em geral, tendo recebido, nas últimas edições, cerca
de meio milhão de visitantes. Em 2015, contou com um total de 271
pavilhões (21 a mais do que em 2014) e 123 editores e livreiros inscritos
(em 2014, haviam sido 102).
Os organizadores calculam que cada pavilhão fatura, por edição, em
média, entre 11 mil e 15 mil euros.

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA EM 2016

Foi aberta, no dia 26 de maio de 2016, a 86ª edição da Feira do Livro de
Lisboa, em cerimônia que contou com a presença do Presidente de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, Fernando Medina. O certame, ao qual se espera a visita de
aproximadamente 500 mil pessoas, estende-se pelas alamedas do Parque
Eduardo VII e conta com 277 estandes, tendo encerramento previsto para o
dia 13 de junho.

O estande do Brasil foi instalado pela organização do evento em local
privilegiado, junto à Praça Marquês de Pombal. Foi possível exibir nas
estantes obras da FUNAG e da editora do Senado Federal. Funcionários
locais do posto estarão se revezando no atendimento ao público, prestando
informações sobre os acervos e indicando maneiras de aquisição dos livros
por meio da internet.
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